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FÖRORD.

Betydelsefullare tilldragelser än dem, som grupperade sig

kring konung Gustaf IV Adolfs afsättning, har svenska folket

sällan upplefvat. Hundraårsminnet inbjuder oss osökt att åter

söka ställa dem lefvande fram för oss. Att lemna ett bidrag

härtill är ändamålet med denna publikation af samtida berät-

telser från den märkliga krisen. Den hoppas därmed också

tjena den historiska vetenskapen. Historiskt taget kunna

nämligen händelserna 1809— 18 10 ännu icke sägas vara till-

räckligt genomforskade för att erbjuda någon fullt objektiv

skildring. Den äldre traditionen därom är ingenting annat

än den ena, den segrande partens redogörelse för huru mot-

ståndaren slogs ned, och den bär såsom sådan åtskilliga spår
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af att härröra från en part i målet. En fullt opartisk skild-

ring åter af såväl händelseförloppet som dess orsaker kan

endast uppbyggas på ett vida mångsidigare material än det

hittills bekantgjorda, och det är därför att önska, att sådant

material må i rikaste utsträckning blifva bekantgjordt och pröf-

vadt. Äfven därtill vill föreliggande publikation bidraga.

Dess beståndsdelar äro fyra: tre af dem berättelser från

själfva statskuppsdagarne i Mars 1809, den fjärde en sam-

ling bref från båda krisåren 1809— 18 10.

Den första berättelsen i ordningen utgöres af en skildring

af själfva statskuppen och vissa tilldragelser, som närmast

föregingo densamma, författad af generaladjutanten JUSTUS

Christofer von Schoting, som vid nämnda tidpunkt tjenst-

gjorde som s. k. ridpage hos Konungen.

Schoting var född 1780, son till kaptenen Adam Jacob von

Schoting och Catharina von Hausswolff. Ar 1796 blef han stu-

dent i Uppsala och aflade därstädes kansliexamen 1798; redan

tidigare, 1795, hade han inträdt i krigstjenst såsom sergeant vid

Södermanlands regemente; 1798 blef han, antagligen genom be-

medling af sin morbroder, ceremonimästaren L. von Hausswolff,

anställd som kammarpage vid hofvet, i hvilken egenskap han

kvarstod till 1 8 1 o ; år 1 7 99 blef han kornett vid Södra skånska ka-

valleriregementet, numera Skånska dragonregementet, och be-

fordrades där 1803 till löjtnant, 18 10 till ryttmästare, 18 16 till

major och 1 82 1 till öfverstelöjtnant; efter att 1828 hafva blifvit öf-

verste i armén, blef han 1835 regementets chef; 1838 utnämndes

han till generaladjutant i armén och tog 1840 afsked ur krigstjen-

sten. Han afled 1847 på sin egendom Fluxerum i Kalmar län.

Af personer, som känt honom, har Schoting skildrats som

en skicklig officer, särskildt framstående genom administrativ

duglighet ; i frågor rörande sin tids militära organisation ansågs

han som ett lefvande lexikon. Som regementschef var han
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en sträng ordningsman, som ställde stora fordringar på sina

underlydande, men äfven på sig själf.

På begäran af en sin ännu lefvande dotter, som hört fad-

ren i familjekretsen förtälja sina ungdomsminnen, nedskref

Schoting år 1838 den nu offentliggjorda berättelsen. Enligt

hans egen uppgift i dess inledning har hans hufvudsakliga

källa därvid varit hans egna hågkomster om hvad han själf

upplefvat eller fått sig meddeladt af andra. Därjämte har

han haft i sin ego den samling bref från hans morbroder

von Hausswolff, hvilken nu äfven befordras till trycket, och

säkerligen har han från den och dess bilagor hämtat en och annan

notis. Endast på ett ställe (s. 6) omnämner han en uppgift,

som han säger sig hafva sett i en tryckt skrift; hvilken

denna skrift varit, har icke kunnat utrönas.

Schotings framställning gör allt igenom intryck af stor

vederhäftighet; han gifver samvetsgrant tillkänna, när han

icke är fullt öfvertygad om en uppgifts riktighet. Hans berät-

telse är, likasom den närmast följande, af särskildt intresse,

emedan den i olikhet med flertalet andra härrör från en per-

son, som icke hade del i statskuppsplanerna. Åtskilligt af

hvad han meddelar är icke från annat håll bekant.

Vid Schotings död tillföll manuskriptet till den föreliggande

berättelsen hans nämnda dotter, Wilhelmina Gunilla Ulrika,

sedermera gift von Duben, hvilken skänkt det till sin syster-

son, undertecknad Petersens.

Den andra berättelsen i ordningen härstammar ock från

en af dem, som tillhörde Gustaf IV Adolfs närmaste omgif-

ning, dåvarande generaladjutanten i Stockholm Henrik Ge-

org AF MELIN. Denne— »lille Melin» gemenligen kallad —
som var född 1769 och slöt sin bana såsom chef för ingeniör-

kåren 1839, var en redbar och kunskapsrik man, men under

Gustaf IV Adolfs regering som bekant icke någon gunstling
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hos armébefälet, hvilket skyllde honom — såsom åtskilliga

andra konungens tjenare — för fjäsk och inställsamhet. Det

kan nog ock betviflas, om han var utrustad med den begåf-

ning och viljekraft, som under så kritiska tider behöfts hos

en man på hans post. Hans ställning såsom en af konungens

allra närmaste satte honom i tillfälle att taga kännedom om
mycket, som icke blef bekant för andra, och hans skildring

af statskuppen innehåller äfven icke så få nya upplysningar

rörande åtgärder, som från konungens sida vidtogos att möta

den i Värmland började insurrektionen, ända till dess konun-

gen fattade det enligt Melin synnerligen ödesdigra beslutet

att öfvergifva hufvudstaden. Skildringen, som af dess slut-

ord att döma synes skrifven redan våren 1809, är uppsatt

med Melins egen hand och tillhör för närvarande, likasom

åtskilliga andra manuskript af Melin, den De la Gardieska

samlingen i Lunds universitets-bibliotek. Deras införlifvande

med denna samling står tydligen i samband därmed, att Melin

alltid stod i liflig förbindelse med dess egentlige stiftare,

grefve Jacob De la Gardie, hvilken var en af hans allra när-

maste vänner.

Närmast efter Melins berättelse följer en skildring af hof-

jägmästaren Johan Ludvig VON Greiff — född 1757, död

1828 såsom förste hofjägmästare — om det bekanta ingri-

pande i statskuppen, hvarigenom han afklippte konungens

flyktförsök. Berättelser härom af Greiff finnas icke mindre

än tre. Två af dem utgåfvos i Uppsala 1859 titt femtioårs-

minnet af statskuppen, den ena benämnd »Greiffska papperen

eller Johan Ludvic von Greiffs berättelse om statshvälfningen den

ij Mars iSop», den andra under titeln »Konung Gustaf IV
Adolphs gripande på Stockholms borggård den ij Mars i8op.

Autographisk berättelse af J. L. von Greiff». Den förstnämnda

af dessa, som ock är den utförligaste, afslutades af Greiff
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själf 1827 och deponerades därefter i Uppsala för universi-

tetets räkning att öppnas i Mars 1859 samt blef efter öpp-

nandet utgifven. Den innehåller bland annat uppgiften, att

den förefanns endast i ett exemplar, och att konceptet där-

till blifvit förstördt. Kort före dess utgifvande publicerades

emellertid af boktryckaren J. Sundvallson den andra, mera

kortfattade af ofvannämnda skildringar, daterad den 30 Mars

1809, efter ett enligt utgifvaren egenhändigt, konceptartadt

manuskript af Greiff. Redan i tredje delen af sina bekanta

» Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia»

hade dock Georg Adlersparre 1830 publicerat en likaledes

den 30 Mars 1809 daterad berättelse af Greiff, hvilken vid

jämförelse med den Sundvallsonska befinnes väsentligen öfver-

ensstämma med densamma, ehuru med vissa afvikelser, och

som förefaller att vara en något omsorgsfullare verkställd

slutredigering af nämnda koncept. Den här utgifna berät-

telsen, som i stort sedt är identisk med den af Adlersparre

tryckta, har sitt särskilda intresse däraf, att den återger

en afskrift, som redan den 24 April 1809 från Stockholm

sändes till landsorten (jfr närmare nedan sid. 84). Detta

konstaterar sålunda, att denna version af Greiffs berättelse

verkligen redan då funnits uppsatt och i cirkulation ;
den står

alltså de skildrade händelserna synnerligen nära. Af denna

grund har den ansetts här böra omtryckas, så mycket hellre

som det Adlersparreska trycket som vanligt innehåller en

och annan godtycklig ändring.

Den hufvudsakligaste delen af föreliggande publikation ut-

göres emellertid af en samling bref från öfverceremonimästa-

ren Leonhard VON Hausswolff till hans vän öfverstekam-

marherren grefve Nils Posse på Hellekis.

Leonhard von Hausswolff, som var född 1746 i Stockholm,

son till kyrkoherden Justus Christofer Hausswolff i S:t Clara,
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och 1756 jämte sina syskon blef adlad och adopterad på två

sina farbröders nummer på Riddarhuset, blef 1758 student

vid Uppsala universitet och 1768 efter afslutade studier, i

hvilka äfven ingått en utrikes resa, tjensteman i krigsexpedi-

tionen, där han 1776 blef registrator och 1792 protokolls-

sekreterare. Redan tidigt, 1767, hade han emellertid ock

vunnit anställning som hofjunkare och befordrades vid hof-

vet 1790 till ceremonimästare och 1802 till öfverceremoni-

mästare samt hade dessutom 1791 blifvit rikshärold, i hvil-

ken egenskap han sedan vid alla riks- och ordensceremonier

fungerade ända till år 18 10. H., som afled 1826, var en

äkta gustavian af gamla stammen. Bekant är Bernhard von

Beskows skildring af hans uppträdande vid revolutionen 1809

\Lefnadsminnen, sid. 90]:

>Dåvarande rikshärolden, öfverceremonimästaren v. HausswoISj

det då finaste praktexemplar från Gustaf III:s hof, satt som regi-

strator, tillika med Stjernstolpe, i Lagerbrings expedition. Tidnin-

gen om konungens fängslande emottogs af honom med lika djup

sorg, som med liflig glädje af de unga kansliherrarne. Hausswolff

yttrade blott: »Det hade jag aldrig trott, då jag utropade honom
till konung». Efter en stund kom en af hertigens drabanter med
befallning till rikshärolden att, åtföljd af kansli-härolder, stiga till

häst och kungöra regementsförändringen för folket. Man visste

då ej på morgonen, huru en sådan kungörelse kunde mottagas af

den lägre befolkningen, och om pöbeln ej skulle hälsa uppläsaren

med stenregn eller anställa ett slags 20 juni både för honom och
hans följeslagare. Den gamle hofmannen steg upp helt lugnt, tog

sin hatt, för att gå dit plikten kallade, och frågade ett par af de

unge, som nyss triumferat högljuddast, om de ville hafva den god-

heten att följa honom såsom kanslihärolder. »Det skall f—ngöra»,
ropade desse, »få sig en sten i skallen!» Ett par äldre män följde

med. Mottagandet blef dock icke tragiskt, fastmer hurrades på
några ställen. Då man berättade för gubben Hausswolff, att en

gumma vid hans åsyn hade sagt: »Herre Gud, se änkedrottningen,

som är ute och ber för sin son!» . . . (till hvilket misstag på per-

son den åldriga, kvinnliga, sminkade figuren, klädd i purpurkåpa

med guldkronor, väl kunde ge anledning) fann han sig däraf höge-

ligen smickrad, och sade: »Ja, hon har haft få likar i värdighet

och behag.»
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Beskow tillägger:

»Då jag ej vet, om jag mera råkar denna egenartade person-

lighet i dessa minnen, må några drag tilläggas, för att visa huru
han var helt och hållet i sin karaktär. I hofsorg aflade han smink.

Den nya hofuniformen, med vida underkläder och stöflar, ansåg
han blott passa matroser, och bar alltid den gamla svarta och
röda hofdräkten med kappa och värja samt strumpor och skor.

En dag infann han sig sålunda klädd, bjuden på en engelsk fre-

gatt, hvars befälhafvare gaf en déjeuner för Carl Johan. De engel-

ske sjömännen tyckte så mycket om denne äkta gammaldags hof-

man, att de drucko hans skål ännu på Medelhafvet, enligt hvad
Adolf Rosen, som följde denna expedition, berättat.»

Ungefär liknande intryck ger Skjöldebrands skildring [Me-

moarer, I, sid. 58]:

»Vid dessa tillfällen (en cour på hofvet vintern 1775— 76) ut-

märkte sig hofjunkaren Hausswolff, som drifvit konsten att skära

före till en artistisk höjd. (Han hade den för en hofjunkare behag-

liga egenskapen att med lätthet kunna komma igenom en träng-

sel utan att besvära någon, hvartill utom konsten bidrog hans
smala, smidiga växt. Men han var märkvärdigast som förskärare).

Han tog en stekt fågel på en gaffel, och sedan han med knifven

på det mest behagfulla sätt blott, som det syntes, lindrigt vidrört

den, slog han några små slag med knifven på gaffeln, som höll

steken, och den föll i eleganta skifvor, utbredd på presentertallri-

ken. Hvar och en, som drifvit sitt yrke till förträfflighet, förtje-

nar aktning. Hausswolff förtjente den äfven i andra afseenden

och var en hederlig man. Han öfverlefde långt den tid, som här

omtalas, blef öfverceremonimästare och dog vid mer än åttio års

ålder, sedan han, alltid lika artig, rak och elegant, en tid varit

det enda lefvande monumentet från Gustaf III:s eller den högst

förfinade artighetens tidehvarf.

»

Såsom denne gamle gustavian, hederlig och plikttrogen,

men oändligt fäst vid »Tanden régime» framstår han ock i

sina bref. 1772 års regeringsform och en stark konunga-

makt äro alltjämt hans politiska ideal, men Gustaf IV Adolfs

stela person och regemente äro alltför afvikande från »salig

kungens» för att rätt hafva hans gillande, och katastrofen

förvånar honom knappt. Dess fortgång under Adlersparres

ledning behagar honom dock alls icke, ty han har intet för-
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troende för riksdagar, de »fransyska principerna» ogillar han,

i nivelleringstendenserna ser han försök att »écrasera adels-

ståndet», och i de nya männen befarar han ett uppkomlings-

regemente, fjärran från den gustavianska epokens eleganta

skicklighet och takt. Dessa förutsättningar inverka naturligt-

vis på hans sätt att se saker och ting, men de hindra honom

icke att med största trohet relatera de märkliga tilldragelser,

af hvilka han omgifves, och af hvilka han söker gifva grefve

Posse en så noggrann skildring, som det var honom möjligt.

Den är också rik på notiser, som tjena att fullständiga eller

bekräfta andra källor, och den har en mängd person- och

kulturhistoriskt malande smådrag, som bidraga att låta per-

soner och förhållanden framstå lefvande för oss. Att under-

stundom synnerligt afseende fästes vid etikett, ceremoniväsen

och nådevedermälen är en naturlig följd af de båda vännernas

lefnadsställning; äfven dylika förhållanden gömma för öfrigt en

myckenhet kulturhistoria.

Brefserien är, sådan den här offentliggöres, tyvärr icke

fullständig. Det framgår af Posses ännu delvis bevarade

svar, att den ursprungligen varit mer omfattande; antagligen

har den börjat redan före revolutionen, och icke så få af

Posses svar afse bref, som nu äro förkomna. Gjorda efter-

forskningar efter de felande hafva blifvit utan resultat, och

förmodligen har samlingen redan vid Hausswolffs död icke

förefunnits i annat skick än det ännu bevarade. Bref där-

ifrån torde för öfrigt så mycket lättare kunnat förenas med

andra papper, som de i regel sakna underskrift.

Af brefväxlingen framgår, att Hausswolffs skrifvelser enligt

öfverenskommelse skulle till honom återställas, och att grefve

Posse också vid skilda tillfällen återsändt desamma. Mer

än en gång har denne därvid uttryckt sin öfvertygelse om

det stora historiska värde, som enligt hans uppfattning hans

vän H:s skildringar skulle ega för eftervärlden. »Alla de
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skrifteliga underrättelser», hette det exempelvis vid ett till-

fälle, »min vän H. benäget mig meddelar, förvaras sorgfälligt

uti en låda för att med säkert tillfälle återställas och seder-

mera förvaras uti min väns arkiv; de äro så fullständiga och

upplysande, att de för framtiden blifva ibland de raresta

dokumenter öfver närvarande händelser och märkvärdig-

heter. »

I sitt nuvarande skick är samlingen inbunden, ehuru icke

alltid i kronologisk ordning. Däri äro jämväl infästa åtskil-

liga af de bilagor eller andra »piécer», som H. äfven plägade

öfversända till Posse. Dessa, som äro af ganska växlande

beskaffenhet och delvis lätt tillgängliga annorstädes, hafva

endast undantagsvis ansetts böra här tryckas, då publikatio-

nens omfång eljest skulle öfverskridit lämpliga gränser. Grefve

Nils Posses svar, hvilka till stor del äfven finnas i behåll,

hafva likaledes ansetts här böra förbigås, helst de, såsom af-

sända från landsorten, i regel äro rätt magra på nyheter af

betydelse.

Både bref och svar hafva från Hausswolff öfvergått till

hans ende arfvinge, ofvannämnde J. C. von Schoting, och

tillhöra numera dennes dotterson, undertecknad Petersens.

Vid utgifningen af Hausswolffs bref hafva vissa stereotypa,

ständigt återkommande slutfraser endast i de första brefven

aftryckts, men sedan uteslutits. Andra uteslutningar äro icke

gjorda.

Stafningen är vid utgifvandet i allt väsentligt normalise-

rad efter Svenska Akademiens ordlista, 7:de upplagan. Ad-

liga släktnamn hafva återgifvits såsom i WRANGEL-BERG-

STRÖMS Attartaflor, så vida det icke varit bekant, att perso-

nen i fråga själf skrifvit annorlunda. Interpunktionen har

moderniserats. De ord, som i aftrycken stå inom [ ], äro

af utgifvarne tillsatta.
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Originalen till de porträtt af Hausswolff och Schoting, hvilka

prvda omslaget till denna publikation, utgöras för den förres vid-

kommande af en 1784 af J. L. Caton utförd blyertsteckning, för

Schotings af en miniatyr, 1806 målad af J. A. Gillberg.

Det porträtt i olja af Schoting, hvilket förefinnes i Skånska

dragonregementets porträttsamling och är återgifvet i C. G.

Plåtens Skånska dragonregementets historia (Sthlm 1901), är

en tämligen fri komposition, utförd med ledning af det nämnda

miniatyrporträttet och en silhuett från S:s äldre dagar.

Lund i Mars 1909.

Sam Clason. Carl af Petersens.



I.

F. D. KAMMARPAGEN, GENERALADJUTANTEN

JUSTUS CHRISTOFER von SCHOTINGS
BERÄTTELSE

OM STATSKUPPEN DEN 13 MARS 1809

För hundra Hr sen.





Ehuru jag icke var närvarande i slottet, då konung Gustaf

IV Adolf arresterades den 13 mars 1809, och jag

icke deltog uti eller var medvetande af planen därtill,

har jag dock haft tillfälle att förskaffa mig tämligen fullständig

och fullt pålitlig kännedom om tilldragelserne vid detta tillfälle

samt om det hufvudsakliga af hvad som föreföll de närmast före-

gående dagarne, dels såsom vistandes då i Stockholm och

på Haga i egenskap af tjenstgörande ridpage, dels såsom

lierad med en del och bekant med alla de hufvudsakligt

härvid handlande personer, af hvilka jag efteråt erhållit be-

rättelse om händelserna än af en, än af en annan; hvad som

därvid kunnat förekomma af olikhet har sedermera blifvit

jämkadt efter en tredjes utsago, så att ett helt uppkommit.

Som berättelserna om detaljerna vid dessa händelser äro

mycket varierande, har jag beslutit att anteckna hvad jag därom

känner, då rätta förhållandet kan blifva intressant att känna

i en framtid; men jag gör till dem, som komma att läsa

detta, det tillkännagivandet, att mina öfriga göromål icke

tillåta mig härpå använda så mycken tid, som skulle erfor-

dras för att åt anteckningarne gifva en städad sammansätt-

ning och ett vårdadt språk; vårdslöshet i båda afseenderne

komma däremot att förefinnas, då jag icke ens har tid att

korrigera och omskrifva detta, som skrifves utan koncept.

Däremot kan man lita på sannfärdigheten af allt det, som

jag icke uttryckligen säger mig vara osäker om.



Sedan missnöje öfver det krig, Kungens politiska system

ådragit landet, och öfver hans envishet att icke vilja söka

utvägar erhålla fred blifvit tämligen allmänt, ökades detta

missnöje ännu mer, särdeles inom Stockholm och inom mili-

tären, genom den åtgärd att förklara gardesregementerne

upphöra att vara garde med förlorande af deras rang, och

allvarsam tanka uppkom hos många att Kung-en måste

afsättas för att frälsa det med fullkomlig undergång hotade

fäderneslandet. Flera planer därtill lära framkastats, som
naturligt är, om hvilka jag dock icke äger någon kännedom;

men en kom till mera mognad, hvilken skulle utföras den 8

februari, då Kungen, hvilken bodde på Haga men alla dagar på

morgonen inreste till staden till regeringsärendernas skötande,

skulle efter vanligheten omkring kl. 2 e. m. återvända från staden

till Haga. Om denna plan har jag ej fullständig kännedom, men
så mycket som jag däraf vet med säkerhet skall jag anföra.

Deltagarne, 1
af hvilka jag ej nu påminner mig flera än

kaptenen vid Svea lifgardet (då reduceradt och kalladt Fleet-

woodska regementet) baron Henning Wrangel, dess broder

Carl Adam (icke i tjenst), kaptenen vid Svea lifgardet Carl

Hindric Anckarsvärd, kaptenen vid Svenska gardet (då upplöst

och med några kompanier införlifvadt med forna Finska

gardet, då reduceradt och kalladt Palénska regementet) Johan

Ehrenhoff, löjtnanten vid Svea lifgardet baron Jacob Ceder-

ström, men ibland hvilka voro flera af officerarne vid de

reducerade gardesregementerne och andra i Stockholm va-

rande officerare samt någre af de personer, som vid 1800

års riksdag afsagt sig adelskapet, såsom förre understall-

mästaren Schulzenheim, nu kallad Schulz, och kungl. sekre-

teraren baron Hans Hierta, nu kallad Järta, — deltagarne,

säger jag, skulle samlas på Beckens värdshus, beläget på

Norrtullsgatan, stå där innanför den stora porten och rusa

ut då Kungen passerade förbi, hvarvid baronerne Wrangel

skulle bemäktiga sig Kungens person samt de öfriga öfver-

manna de som åtföljde honom. Detta syntes icke förbundet

1 Hvad del fältmarskalken gref Klingspor och generalmajoren Adlercreutz

hade i denna plan och hvad rol däri var dem anvisad, vet jag intet; jag på-

minner mig ej en gång, om general Adlercreutz då ännu var ankommen till

Stockholm.



med särdeles svårighet, ty gatan var denna tid på dagen

vanligen nästan tom och Kungen, som åkte på en skrinda,

var icke åtföljd af flera än kaptenlöjtnanten, som åkte hos

honom och körde, en hingstridare, som red förut, en ridpage,

som red bredvid slädan, en kammarhusar, som red efter den,

och en ridknekt, som åkte bakpå. Sedan Kungen och dess

medfölje var taget, skulle han föras till Vaxholms fästning,

på hvad sätt känner jag intet.

Alla deltagarne voro beredde på utförandet ända till kl.

12 om middagen samma dag, då de fingo i hast underrät-

telse att planen var öfvergifven, hvilket skedde af den orsak

att sekreteraren Hans Järta på förmiddagen förklarade, att

han vid närmare öfvervägande fant planen omogen och

svårligen kunna lyckas, hvarföre han afsade sig allt delta-

gande däri; och som han var en hufvudman i partiet och en

man af snille, så ansågs utan honom intet kunna företagas.

För emottagandet på och begagnandet af Vaxholms fäst-

ning var den anstalt aftalad, att öfverstelöjtnanten vid artil-

leriet Bökman afreste dit under förevändning att göra ett

besök hos sin forna förman, kommendanten därstädes, öf-

verstelöjtnanten vid artilleriet Ehrenhielm. Denne, en nära

80 år gammal hedersman, ville man icke indraga i det våg-

samma företaget; därföre skulle Bökman vara inne i Ehren-

hielms kammare, som hade utsikt åt den åt Stockholm till

varande sjösidan, vid den tid då de resande kunde väntas,

och då han såg tvenne personer komma åkandes på isen,

skulle han förklara Ehrenhielm arrest och bemäktiga sig

befälet öfver fästningen. Bökman kunde ej så hastigt få

underrättelse om att planen var omintetgjord; han var därföre

vid den utsatte tiden inne hos Ehrenhielm, väntande på de

tvenne föregångarnes ås}m. Ändtligen får han på långt håll

se någon komma på isen, trodde detta vara de väntade och var i

begrepp att verkställa sitt uppdrag; tyckte likväl, att de

åkande icke hade det utseende som de utsände skulle hafva;

beslöt därföre vänta, till dess de kommo något närmare och

bättre kunde urskiljas — en stor lycka, ty annars hade

genom Ehrenhielms arresterande upptäckts att någon revo-

lutionsplan var å färde. De åkande funnos vid närmare an-

nalkande vara bönder, och Bökman väntade förgäfves de



resande; slutligen kom en stafett med underrättelse om pla-

nens upphäfvande och att Bökman kunde återvända.

Hvad som efter Kungens bortsnappande skulle göras i

Stockholm och hvem som där skulle taga befälet, känner

jag intet. Af en sedermera tryckt skrift har jag sett, att

generalen baron Gustaf Mauritz Armfelt skulle därtill varit

utsedd, men detta omtaltes icke i Stockholm, där för öfrigt

få dagar efter den 8 februari den förehafda planen af nästan

hvar och en var känd och, fastän naturligtvis mellan fyra

ögon, var dagliga samtalsämnet. Att någon ny plan var

under beredning omtaltes vidare intet, ehuru man väl af

allmänna ställningen och det allmänna missnöjet kunde för-

moda att något förestod. Att de missnöjda icke under denna

tid voro overksamma och icke uppgifvit planen om Kungens

afsättande, visade sedermera västra arméns förening och

uppbrott mot Stockholm. Om detta företag var bland all-

mänheten i Stockholm icke den minsta idé; följande händel-

ser voro därföre för den en ren surpris.

Onsdagen den 8 mars kl. omkring 8 på aftonen ankom

excellensen baron Stedingk till Haga och gick genast in till

Kungen. Ovanligt var att någon utom de vakthafvande

kom dit, särdeles vid denna tid på dagen; ankomsten väckte

därföre uppseende. (Jag var då vakthafvande ridpage på Haga,

fastän icke på vakt hos Kungen för dagen, emedan vi voro

tvenne, näml. ridpagen, kornetten i armén Adam Ferdinand

Drufva och jag, som alternerade om vakten hos Kungen,

och detta var Drufvas vaktdag.) Ännu mera uppseende väckte,

att sedan excellensen Stedingk varit inne hos Kungen några

minuter, återvände han till staden, och i samma ögonblick

gafs order, att Kungens ridhästar skulle framkomma, samt

till de vakthafvande att åtfölja honom till staden; affärden

skedde så fort ridhästarne hunno framkomma. Med kännedom

om hvad som den 8 februari förehafts, insåg hvar och en

att någon kunskap antingen om denna eller någon annan

förevarande plan meddelats Kungen af excellensen Stedingk,

men på detta ställe vågades intet meddelande, utan man
såg endast betänkligt på hvarann.

Vid ordernas ankomst till stallet om ridhästarnes framfö-



rande, hvarvid den utskickade äfven omtalte, att nyss förut

excellensen Stedingk på några minuter varit hos Kungen,

stod kammarherren hos Drottningen (icke på vakt), f. d. löjt-

nanten vid Gardet till häst baron Claes Hans Rålamb, som
varit på besök på Haga hos sin far, förste hofstallmästaren

baron Claes Rålamb, på stallgården färdig att återvända till

staden. Han kastade sig i sin släda och körde med fart till

staden direkte till löjtnanten baron Jacob Cederström, en huf-

vudagerande person bland de missnöjde, hos hvilken baron

Rålamb visste att samlingar och öfverläggningar af de miss-

nöjde höllos, och fant äfven en sådan då; sade dem hvad

han på Haga hört, att förmodligen någon kunskap om före-

hafvanderne kommit till Kungen, och rådde dem åtskiljas.

Detta skedde, men Cederström stannade hemma. En stund

efter Kungens ankomst till staden kom till honom en person

med utseende af polisbetjent, som gjorde sig ärende med att

fråga efter någon som bodde i huset, men seende Ceder-

ström ensam gick han utan att vidare säga något.

Allmänheten var förundrad öfver Kungens sena ankomst

till staden, men visste ej hvad som orsakat den. Sedermera

fick man veta, att öfverstelöjtnanten de Rodais, en emigrant

som vistats i Sverige allt sedan han såsom adjutant hos

franske generallöjtnanten marquis de Bouillé med denne

kommit i svensk tjänst under kung Gustaf IILs vistande i

Aachen år 1791 , kommit på visit till excellensen Stedingk

och under konversation och på fråga om hvad nytt som
förspordes, sagt att han på Societeten i grefiiga Bondeska

huset af en vän fått den berättelse, att västra armén under

öfverstelöjtnant Georg Adlersparre gjort uppror och satt sig

i marsch mot Stockholm. Excellensen Stedingk hade funnit

denna berättelse vara af den betydenhet, att Kungen ej borde

lemnas okunnig därom, lät därföre sin släda komma och for

till Haga, och i följd af denna underrättelse hade Kungen
begifvit sig till staden.

Vid ankomsten till slottet förekallades excellensen Stedingk

och Rodais för att [lemna] närmare upplysningar. Rodais

lärer likväl icke kunnat upplysa mer än den enkla berättelse

han gifvit excellensen Stedingk; likväl lärer han antingen

då eller vid något senare förhör haft den oförsiktigheten
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yttra, att berättelsen gifvits honom af förre ryttmästaren vid

Lifregementets kyrassierer Lars Silfverstolpe, ty denne kallades

på grund däraf till ett förhör inför Kungen, som framdeles

skall omtalas.

Hvad som vidare då om natten föreföll på slottet känner

jag ej med visshet, men order lära i följd af den erhållna

berättelsen expedierats dels till södra armén under fältmar-

skalken excellensen baron Tolls befäl, dels till Östgötabri-

gaden, bestående af Lifgrenadiererna och Östgöta landt-

värn under öfversten i armén Anders Fredric Skjöldebrands

befäl, att den skulle samlas och marschera mot Stockholm.

Kungen återkom till Haga kl. mot 3 om morgonen den 9:de.

Vid vanlig tid kl. 8 f. m. for Kungen åter till staden, men
på Haga visste de, som ej om natten åtföljt Kungen, då om
morgonen icke orsaken till föregående aftonens resa, och

som jag ej bodde i samma rum som Drufva, hade jag ej

träffat honom, då jag såsom nu vakthafvande afreste med
Kungen, och således var jag fullkomligt okunnig. Efter an-

komsten till staden träffade jag i slottshvalfvet vice korpo-

ralen vid Drabanterna Gustaf Ankarcrona, en gammal vän;

han tog mig afsides, frågade om jag visste hvad som var

på färde och berättade då, att en del af västra armén med
Adlersparre i spetsen gjort uppror, arresterat några rege-

mentschefer, som ej varit att lita på vid företaget,
1 och var

i marsch mot Stockholm ; vidare kände han intet. Ännu var

västra arméns företag intet allmänt kändt i Stockholm, och

flera intima vänner jag på förmiddagen träffade visste ingen-

ting därom. Kungen var den dagen i staden öfver midda-

gen, ty det var torsdag och den dagen i veckan plägade

han gemenligen gifva så kallade tiggareaudienser, hvarvid
de som hade något i enskild väg att begära fingo företräde

efter förut gjord anmälan hos vakthafvande kaptenlöjtnanten

;

1 Desse voro, efter hvad sedan upplystes, chefen för Nerike och Vermlands

regemente gref Leijonstedt och chefen för Dalregementet baron Thure Ceder-

ström, hvarjämte general-en-chef för armén, generalen och krigskollegiepresi-

denten baron Bror Cederström på samma tid arresterades i Göteborg; han var

således icke närvarande vid den Vermländska fördelningen af västra armén,

som gjorde upproret.



dessa audienser börjades kl. 4 e. m. och fortforo till dess alla

anmälte haft företräde, om intet deras antal var för stort, så

att det blef alltför sent på aftonen, i hvilket fall de åter-

stående fingo vänta till nästa torsdag.

Straxt på eftermiddagen träffade jag på gatan hofjägmästa-
ren, förut ryttmästare vid Lifregementet, Ludvig von Greiff,

en glad lustig bror, fastän han nästan aldrig smakade vin

eller spirituösa. Denne, med hvilken jag var mycket bekant,

började själfmant omtala, att han kom från polisen, dit han
och alla de som om onsdagen varit på Societeten blifvit vid

middagstiden uppkallade och förhörde, huruvida de hört om-
talas västra arméns uppror och marsch, hvilket man fått

höra skolat på Societeten berättats. På mitt yttrande »nå, ni

hade väl intet hört något sådant», svarade han: »Nej, vid

polisen visste jag visst ingenting.» De öfrige förhörde voro
lika okunniga, men en, näml. kammarherren och såsom öf-

verste afskedade majoren vid Svea lifgardet Gustaf Gyllen-

storm, lärer som det berättades hafva sagt, att han på Nya
bron hört ett par karlar, som gått framför honom och sett

ut som polisbetjenter, ehuru han ej visste om de det voro,

efter han med denna klass icke hade någon bekantskap, sins

emellan omtala saken. Säker är jag ej, om han inför polisen

sagt detta, men troligt är det och att detta gaf anledning

till hans uppkallande till förhör inför Kungen, som längre

fram skall omnämnas. Genom detta polisförhör, då de upp-

kallade icke hade något skäl att dölja föremålet för det-

samma, blef berättelsen om västra arméns företag innan

aftonen allmänt känd i staden.

Efter slutad audiens reste Kungen omkring kl. 7 åter till

Haga i en förfärlig blåst förenad med något urväder. Hingst-

ridaren förde vanligen sedan det blifvit mörkt en fackla,

men denna släcktes af blåsten nu redan på Gustaf Adolfs

torg och de flesta lyktorna på husen voro af samma orsak

släckta, så att vi foro Drottninggatan uppföre och ända till

tullen, där facklan åter påtändes, nästan i fullkomligt mörker.

Detta kunde under farten på den ödsliga Norrtullsgatan vara

gynnande för ett företag mot Kungens person, och som jag

ej var okunnig om det som den 8 februari varit å bane

samt jag af historien kände, att upptäckandet af en konspi-
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ration ofta påskyndat dess utbrott, ansåg jag intet omöjligt

att vi skulle blifva antastade, och då jag vid skenet af en

på planket midt emot sittande lykta såg att porten vid

Beckens värdshus stod på glänt, trodde jag =>nu gäller det»,

men allt var tyst. Vidare ansåg jag möjligt att vi skulle

anfallas i den öde Hagaparken, men ingen människa syntes

och vi framkommo utan äfventyr till Haga.

Fredagen den 10 mars for Kungen åter till staden, men
såsom ej då på vakt vet jag ej hvad som passerade. Likväl

lärer antingen den dagen eller den föregående den polis-

betjent expedierats, hvilken skickades mot västra armén för

att utspionera dess förehafvande. Något af vikt lärer ej

förekommit, åtminstone ej något som väckte uppseende i det

allmänna eller som för allmänheten blifvit bekant, och Kun-

gen återkom till Haga i vanlig tid mellan kl. 2 och 3 e. m.

Lördagen [den 1 1 mars] var jag på vakt och åtföljde

Kungen, då han i vanlig tid kl. 8 f. m. inreste till staden.

Det var vanligt, att vid ankomsten till staden Kungen till-

sade vakthafvande ridpagen att inställa sig i Kungens rum

vid en viss timma för att mottaga Kungens order, när vag-

nen eller slädan skulle komma upp, och gemenligen dröjde

icke länge efter den bestämda timman, förr än ridpagen in-

kallades och vagnen efterskickades, så vida icke några af

de personer, som i statssekreterarnes ställe hade föredragning

af mål från statsexpeditionerne, voro vid den utsatte tiden

därmed sysselsatte, ty då kunde det länge dröja med afresan.

Denna uppgift torde synas ej höra till den sak, som är före-

mål för denna uppsats, men jag har intagit den, efter den

upplyser anledningen, hvarföre jag kom att vara närvarande

vid det, som här nedan kommer att anföras.

Då jag denna dag efter befallning uppkom kl. 2 e. m.,

fant jag i Kungens garderob revisionssekreteraren och

generalauditören grefve Fredric Gyllenborg, hvilken var för-

ordnad riksdrotsen till biträde vid justitiekanslersämbetets

förrättande, men därjämte hade under krigsåren alltifrån första

tyska kampanjen 1805 åtföljt Konungen på dess resor såsom

föredragande af så väl justitie- som civilmål. Samma före-
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dragningssätt hade Kungen bibehållit i Stockholm efter sista

återkomsten från Åland: ingen konselj höllts, ingen stats-

sekreterare hade föredragning, utan de mål som ej afgjordes

af den tillförordnade kungl. regeringen, hvilken äfven efter

återkomsten från Åland bibehöllts under namn, som jag vill

minnas, af Kungl. beredningen, föredrogs enskildt inför Kun-

gen för krigsärenderne af expeditionssekreteraren Carl He-

derstierna eller protokollssekreteraren baron [Wilhelm] Car-

pelan samt för justitie- och civilärender af gref Gyllenborg.

När jag fant gref Gyllenborg i garderoben, sade jag: »Skall

grefven hafva föredragning, så lärer utresan icke ske så

snart», hvartill han svarade: »Nej, jag har ej nu någon före-

dragning»; och på mitt vidare yttrande: »Jaså, skall grefven

blott tala vid Kungen, så blir det väl ej så långvarigt», svarade

han ingenting, men såg mystisk ut.

Kort därpå inkom förutnämnde öfverste Gustaf Gyllenstorm,

klädd i brun frack, hvilket förundrade mycket, då Kungen
strängt vidhöll, att ingen fick nalkas honom utan att vara

fullständigt klädd. Men Gyllenstorm löste snart gåtan, då

han genast frimodigt yttrade: »Jag undrar hvad jag skall

göra här; jag var på Societeten i tanka att där äta middag,

då en polisbetjent kom och tillsade mig att genast upp-

komma till Kungen så klädd som jag var.» Grefve Gyllen-

borg, som förmodligen kände orsaken till kallelsen, teg, och

vi öfriga, som visste ingenting, kunde naturligtvis ej besvara

frågan. Omedelbart därefter inkom afskedade ryttmästaren

vid Lifregementets kyrassierer Lars Silfverstolpe, också klädd

i frack, och sade med sin vanliga fryntlighet: »Det var kon-

stigt detta, just som jag hemma tagit min middagssup för

att sätta mig till bords, kom en polisbetjent med tillsägelse

att jag genast skulle uppkomma till Kungen, klädd såsom

jag var; så här utstyrd trodde jag mig väl aldrig skola

komma till hofs.» — »Ja», sade Gyllenstorm, »samma till-

sägelse har också jag fått.» Kort därpå uppkom äfven ex-

cellensen Stedingk och de Rodais, och då förfogade vi oss

alla i det röda rummet, som var näst utanför det, i hvilket

Kungen var. Som det var kändt, att Gyllenstorm haft det

förut omtalta yttrandet vid polisförhöret och äfven att Silfver-

stolpe varit bland de därtill kallade, blef det mig klart att
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någon konfrontation i anledning af de Rodais' berättelse

förestod. Sedan spordes, att Gyllenstorm skulle vid förhöret

i polisen, om han hört omtalas västra arméns uppror, på
något sätt korsat sig i sina svar, och att de Rodais vid

fråga om hvem som på Societeten för honom omtalt västra

arméns företag skall gifvit något obetänksamt anledning till

att det varit denne Silfverstolpe, hvarföre Kungen ansett sig

genom en konfrontation inför sig själf kunna få förhållandet

utredt. När alla förenämnde voro samlade, inkallades först

gref Gyllenborg till Kungen och sedan de öfrige. Där taltes

mycket, och som de stannat straxt inom dörren, hördes att

de inkallade talte frimodigt, ehuru orden icke kunde urskiljas.

Efter en icke så kort stunds förlopp utkommo grefve Gyl-

lenborg, Gyllenstorm, Silfverstolpe, och sedan de stannat ett

ögonblick, sade Gyllenstorm till grefve Gyllenborg: »Nu är

det väl ingenting mera man vill mig, nu kan jag väl gå?»

Hvartill grefve Gyllenborg svarade: »Ja, Kungen har ingen-

ting befallt, som hindrar det». Hvarpå Silfverstolpe sade: »Så

är det väl äfven med mig?» Hvilket bejakades, då desse

bortgingo.

Emellertid hade excellensen Stedingk och de Rodais

stannat inne hos Kungen; man hörde att Kungen talte

hårdt och med förtretad ton, och på några ord som hördes

af de Rodais' svar kunde man märka, att Kungen ville

förmå honom att bestämdt uppgifva sin sagesman, men att

han ansåg sin heder förbjuda att blottställa den som under

förlitande därpå förtrott honom en hemlighet. Sedan detta

samtal fortfarit en stund, inkallades place-majoren i Stock-

holm, i:ste majoren vid Karelska dragonerna, öfversteiöjt-

nanten Axel Martinau, som under tiden uppkommit, och ett

ögonblick därefter utkom han och Rodais. Den senare

vände sig till vakthafvande kaptenlöjtnanten, öfversten gref

Charles Emil Lewenhaupt och yttrade några ord, då Martinau

höfiigt afbröt honom och sade: »Vill ni vara god följa mig»,

hvarpå de bortgingo. En sådan tillsägelse af placemajoren

efter hvad som föregått tycktes bebåda arrest, och så var

äfven förhållandet. Kungen hade befallt, att de Rodais

skulle sättas i arrest på högvakten, och dit fördes han af

Martinau. Han blef där ytterligare förhörd på eftermiddagen
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af tjenstförrättande öfverståthållaren, underståthållaren Daniel

Edelcreutz, utan att någon uppgift på sagesmannen kunde

erhållas, ehuru, enligt hvad de Rodais efteråt omtalt för en

af sina vänner, förenämnde Silfverstolpe, hvilken berättade

mig det, han var i den tanka att Kungens förbittring öfver

att ej få denna bekännelse skulle föra därhän, att han skulle

låta taga hufvudet af honom. Om något hot af Kungen

under det sista samtalet gifvit de Rodais anledning till

denna tanka vet jag ej; men ett bevis på att han var en

fullkomligt galant homme är alltid, att denna tro icke kunde

förmå honom att blottställa den vän, som för honom omtalt

saken. Allmänt förundrade det, att då de Rodais genom

sin berättelse till excellensen Stedingk var den enda och den

första, som gaf Kungen underrättelse om västra arméns

företag, han därföre skulle anses straffbar; men man ville

förklara den behandling han undergick så, att Kungen ansåg

honom antingen hafva uppspunnit berättelsen för att göra

sig angenäm, eller också vara medvetande af den förevarande

komplotten.

Sedan de Rodais och Martinau bortgått, utkom excellen-

sen Stedingk, blek som ett lik, kastade sig pustande i soffan

och begärde ett glas vatten; hårda ord lära således äfven

vankats för honom. Man har omtalt, att han dånade, då

han utkom, men det var icke förhållandet. Sedan han fått

ett glas vatten, bortgick han.

Efter excellensen Stedingks utkomst inkallades grefve

Gyllenborg, och då han bortgick blef jag inkallad och slädan

befalltes skola uppkomma; blicken var icke mild, då jag in-

kom, men befallningen gafs utan snäsighet. Klockan var

mellan 4 och 5, då Kungen återkom till Haga.

Söndagen den i2:te var efter vanligheten gudstjenst, och

därefter skulle vara middag, som dock endast Kungen skulle

bevista, emedan Drottningen var sjuk, af frossan om jag rätt

minnes; men just som middagen höllt på att serveras, likväl

innan Kungen nedkommit från sina öfre rum, ankom under-

ståthållaren Edelcreutz och begärde att genast få tala vid

Kungen. Han uppfördes, och kort därpå ankom befallning,
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göra sig färdiga att medfölja till staden. Drufva hade vakt

för dagen; således kom jag ej att medfölja. Hvad tidning

Edelcreutz medfört, som förorsakade resan, omtaltes ej, men
sedan blef kunnigt, att en af de polisbetjenter, som afsändts

för att i följd af de Rodais' berättelse spionera på västra

arméns företag, var på förmiddagen återkommen med den

underrättelse, att han träffat denna armé i Örebro under

marsch på Stockholm. Man hade i Örebro, oaktadt polis-

betjenten sökte dölja sin egenskap af utskickad, kommit un-

der fund med hans kunskapsälskande syfte, tagit fast på

honom, fört honom helt beskedligt omkring och låtit honom

se alla trupperna och kanonerna och därpå bedt honom ärligt

berätta hvad han sett samt önskat honom en lycklig resa.

Kungen afreste omkring kl. 3 e. m. Vakten på Haga
befalltes att skarpladda sina pistoler (den utgjordes af Häst-

gardet), och riksmarskalken gref Fersen, hvilken utkommit

till middagen, efter det var Drottningens namnsdag eller fö-

delsedag, befalltes stanna kvar till Kungens återkomst. Som
intet rum fants ledigt att till honom upplåta, förblef han i

salongen äfven öfver natten, utstyrd för namnsdagen i då

brukliga svarta och röda hofdräkten. Mot aftonen utkom en

rvttmästare af Hästgardet, utsänd af Kungen såsom vakt-

hafvande hos Drottningen och de Kungl. barnen, och som

det händelsevis råkade vara riksmarskalkens systerson baron

Wilhelm Klinckowström, så hade han af denne sällskap, se-

dan de öfrige af societeten om aftonen gått hvar till sitt.

Då Kungen passerade Norrtull, gafs order till tullvakten

att icke låta någon utpassera. Längre fram på Norrtullsga-

tan mötte Kungen afskedade ryttmästaren vid Hästgardet

baron Carl De Geer, åkande i kalesch i afsikt att promenera,

emedan vädret var vackert, och hafvande med sig kaptenen

vid det reducerade Svenska gardet Carl Lorichs. Om Kun-

gen ansåg dem vara på väg för att under sken af prome-

nad begifva sig mot den västra armén, eller hvad andra

idéer hos honom uppstått, vet man intet, men han anhöll

dem och tilltalade dem ganska vresigt: »Hvart ämna her-

rarne sig?» De Geer svarade: »Endast på en promenad

framåt landsvägen i det vackra vädret»; hvarpå Kungen
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återtog: »Jag beklagar jag stör herrarnes nöje, var så

goda och vänd om, och det genast.»

Vid ankomsten till slottet fördubblades posterna vid alla

ingångar, portarne stängdes och kedjorna omkring slottet

uppdrogos, rättare sammandrogos. Genast vid ankomsten

till slottet släpptes de Rodais ur arresten, och som genom
den återkomna polisbetjentens rapport hans berättelse om
västra arméns uppbrott befants hafva varit grundad, för-

klarades nu honom nådigt välbehag och, förmodligen såsom

offentlig redresse för arresten, förklarades, sedan resan var

besluten, att han skulle åtfölja Kungen såsom place-major,

eller, såsom det då kallades, öfveradjutant af dagen.

Med hvem rådplägning höllts, eller om någon sådan höllts,

känner jag intet. Beslut fattades, att Konungen med Drott-

ningen och Kronprinsen samt de i staden varande trupper

skulle afresa först till Södertelje, och förmodligen sedan de

om onsdagen den 8 mars beordrade östgötatrupperna till

mötes för att sedan gå mot den västra armén, men troligen

fattades icke detta beslut förr än på natten, ty jag har icke

hört att någon befälhafvare fick order eller någon enskild till-

sades om resan förr än efter kl. 12 om natten och de flesta

ej förr än kl. 3 om måndags morgonen; likväl lärer det på
aftonen mellan kl. 10 och 1 1 hafva transpirerat att fråga var

om resa. Planen skall varit, att alla i staden varande trup-

per, som bestodo af Lifregementets kyrassierer, en bataljon af

hvardera af de båda tyska regementerne, kallade Drottningens

lifregemente och von Engelbrechtenska regementet, något

artilleri och en obetydlig del af Hästgardet, skulle afmar-

schera om måndagen till Södertelje, dit de kunglige med
egna hästar skulle afresa, åtföljande truppernas marsch. Sta-

den skulle öfverlemnas till borgerskapets bevakning, hvarföre

Magistraten sammankallades, (huru dags på aftonen eller nat-

ten känner jag ej), och tillsades genom underståthållaren Edel-

creutz föranstalta, att alla vakter följande morgon mottogos

af borgerskapets militärkår. De tyska bataljonerna erhöllo

order om afmarschen och von Engelbrechtenska bataljonen

afmarscherade verkligen tidigt på måndags morgonen, men
som Drottningens lifregemente innehade högvakten, skulle

dess afmarsch uppskjutas till dess att aflösning skett vid van-



i6

liga paradtimman kl. 9, och bataljonen samlades till den

timman, som jag tror på Riddarhustorget, för att afbida den

aflösta vakten, där den blef stående hela förmiddagen. På
natten efterskickades flera så väl befälhafvare som högre

militäre personer och antyddes om resan samt att därvid

vara följaktige. Artilleribefälhafvaren fick order hålla ett

batteri färdigt till afmarsch; han svarade, att det var omöj-

ligt, emedan kanoner väl fants men till dem inga hästar, då

Kungen sade: »Här finns hästar nog i staden, jag ser många

gå för granna ekipager, tag sådana hvar ni kan få.» Han
gjorde då invändning, att hvarjehanda vid anspann och dy-

likt fattades, men befalltes lyda och afskedades onådigt;

hvem som var artilleribefälhafvare minns jag ej.

Kanslipresidenten baron Fredric Ehrenheim, excellensen,

presidenten i kammarkollegium grefve Samuel af Ugglas,

engelske ministern [Merry] jämte flera högre embetsmän

efterskickades och befalltes följa med på resan, bland andra

äfven konteramiralen Henric Johan Nauckhoff, som då han

tillsades medfölja på resan, frågade om Hans Maj:t ämnade

företaga någon sjöresa, hvarpå svarades: »Nej, men jag vill

hafva eder med hustru och barn med oss.» Sekundchefen

för Lifregementets kyrassierer, öfversten och kaptenlöjtnanten

grefve Ulric Gyldenstolpe erhöll omkring kl. 3 om morgonen

befallning hålla regementet marschfärdigt samt medtaga på

hästarne tvenne dygns furage; han representerade, att rege-

mentet furagerade för fem dagar i sender, att det nu åt på

femte dagens furage, som var slut följande morgon, att re-

gementet således först skulle furagera, hvilket skedde med
dess egna hästar, och att därtill åtgick hela förmiddagen,

emedan regementet var förlagdt på Kungsholmen och fu-

ragemagasinerne voro längst ut på Ladugårdslandet, jag tror

vid Fredrikshof, och således kunde regementet ej på mor-

gonen, försedt med furage, vara marschfärdigt. Han be-

falltes lyda och, om ingen annan utväg fants, taga furage

hvar det kunde finnas i staden. Alla voro bestörte öfver

sådana våldsamma och osammanhängande befallningar.

Afskedad från slottet gick gref Gyldenstolpe mellan kl.

3 och 4 om morgonen till generalmajoren baron Carl Johan

Adlercreutz, hvilken låg och sof helt tranquilt, okunnig om



17

den beslutna resan. Gref Gyldenstolpe uppväckte honom,

underrättade honom om de befallningar, som gafs till höger

och vänster, och föreställde honom nödvändigheten att före-

komma en resa, som sannolikt skulle medföra många olyckor

och möjligen ett inbördes krig. Adlercreutz tog snart sitt

parti; att resan skulle på hvad sätt som helst förekommas,

blef beslutet; Gyldenstolpe skulle prevenera officerarne af

sitt regemente, och båda skulle avertera de personer, som
ansågos pålitliga, att infinna sig vid slottet vid paradtimman

kl. 3/
4

till 9.

Tidigt på morgonen, jag tror omkring kl. 7, skickades

någon till hertig Carl med begäran att han skulle uppkomma
till Kungen. Då han kom, meddelades honom Kungens
föresats att med familjen afresa, och han tillsades att med
Hertiginnan vara följaktig. Han representerade, att det var

honom omöjligt så hastigt till en sådan resa blifva i ordning;

men han fick allvarlig tillsägelse, att han måste, fastän han

fortfor säga »nej, det är omöjligt», hvilket han repeterade

ännu då han vid bortgåendet stängde igen dörren mellan det

blå och det röda rummet.

Till Haga utsändes förste hofstallmästaren baron Claes

Rålamb för att meddela Drottningen beslutet om resan och

vidtaga de anstalter, som därstädes voro för densamma er-

forderliga; han ankom kl. 6 på morgonen och återvände till

staden efter ungefär en timma. Alla på Haga varande fingo

brådt om att inpacka sina saker och laga sig i ordning till

Kungens ankomst, hvilken sades skola från staden utkomma
för att afhämta familjen.

För att kunna rätt fatta, huru det tillgick vid verkställan-

det af Kungens arrestering, fordras någon kännedom om be-

lägenheten och indelningen af de rum, där tilldragelsen före-

kom och hvilka sedermera blifvit så förändrade, att de nu-

mera icke ens finnas. Jag skall därföre försöka att däröfver

göra en beskrifning, ehuru svårt det är att genom en sådan

gifva ett fullständigt och åskådligt begrepp om deras be-

skaffenhet.

I våningen en trappa upp på slottets norra sida voro en

del af de inåt borggården belägna rum entresolerade, till

För hundra år sen. 2
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hvilka ingången var genom den innanför Pelaresalen varande

garderob. I denna garderob var en med bräder föreklädd

och med dörr försedd trappa upp till öfre delen af entre-

solen, där Kungen vistades. På denna trappa uppkom man
i ett rum (trappan äfven där föreklädd med bräder), kalladt

garderoben, hvarest kammartjenare och annan betjening vista-

des och där äfven de hos Kungen vakthafvande kavaljerer

ibland uppehöllo sig och hvarifrån åter en dylik trappa, som
förenämndt är, gick upp till våningen tvenne trappor upp.

Från denna garderob kom man i ett större med rödt da-

masch klädt och möbleradt rum, där de hos Kungen vakt-

hafvande uppehöllo sig, äfvensom de personer, hvilka vän-

tade på att hos Kungen få företräde; mellan detta rum och

garderoben stod alltid dörren öppen. Innanför detta röda

rum var det, i hvilket Kungen vistades, hvilket var möble-

radt med blått damasch, och midt emot dörren (en deux-

battant) från det röda rummet var en d}-lik i det blå till ett

rum, eller rättare en passage, hvari var en vindeltrappa, som
förde dels upp till det så kallade Hvita rummet i våningen

två trappor upp, dels ner i våningen en trappa upp till de

rum, som af de små prinsessorna beboddes.

Måndagen den 13 mars voro de för dagen hos Kungen
vakthafvande, som vid arresteringstillfället befunno sig i det

röda rummet och i garderoben, vakthafvande kaptenlöjtnan-

ten, öfversten grefve Charles Emil Lewenhaupt, ryttmästaren

vid Gardet till häst baron Gustaf Fredric Äkerhielm, ridpagen

kornett Adam Ferdinand Drufva, en kammartjenare, en kam-

marhusar och en lakej, och dessutom befant sig då i nämnde

rum, sedan vaktparaden från inre borggården afmarscherat,

tjenstgörande generaladjutanten, öfversten Henric Georg af

Melin och dess adjutant öfverstelöjtnanten (kanske blott ma-

jor) och öfveradjutanten Johan Niclas Berger samt placema-

joren öfverstelöjtnant Martinau.

Efter denna beskrifning på rummen och uppgift på de

personer, som vid tillfället funnos i Kungens rum, återgår

jag till berättelsen om händelserna.

Som den 13 mars var en måndag och det under denna

vinter varit befalldt, att till den alla måndagar varande så

kallade storparad vid vaktombytet alla i staden varande gene-
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raler och officerare af generalstaben skulle infinna [sig] på
slottet för att åtfölja Kungen på paraden och samlas i Pelare-

salen, så voro vid paradtimman kl. 3/4 till 9 alla dessa sam-

lade i nämnde sal, hvartill äfven kommer de personer, som
enligt ofvan anförda öfverenskommelse mellan general Adler-

creutz och grefve Ulric Gyldenstolpe voro påkallade, hvar-

före samlingen där var ganska stor. Excellensen Klingspor

och general Adlercreutz uppgingo i det röda rummet, då det

blef tillsagdt, att Kungen ej gick på paraden. Vid den tid,

då paraden afmarscherade från inre borggården, var excel-

lensen Ugglas inne hos Kungen, och då han kort därefter

bortgick, kom Kungen själf i dörren till röda rummet och

inropade excellensen Klingspor. Då denne ingick, gick Adler-

creutz genom garderoben några steg i den trappa, som förde

ner till nedre våningen, och sade till där stående förtrogne:

»Nu är tid, mina herrar», hvarefter han vände om, åt-

följd af

öfversten och chefen för Smålands dragoner, hofmarskalken

hos prinsessan Sophia Albertina, Isac Lars Silfversparre,

öfverstelöjtnanten, majoren vid Österbottens regemente

baron Carl von Otter,

öfverstelöjtnanten, majoren vid Adlercreutzska regementet

baron Gustaf von Otter,

öfverstelöjtnanten, chefen för Abo läns rusthållsbataljon

Georg Fredric Reutercrona,

öfverstelöjtnanten, ryttmästaren vid Smålands dragoner

Georg Johan De la Grange,

majoren, kaptenen vid Adlercreutzska regementet Eric Ge-

org Ulfsparre,

kaptenen vid Fleetwoodska regementet (förut Svea lifgarde)

baron Adolf Lagerbielke,

löjtnanten vid samma regemente Lars Fredric Arnell,

löjtnanten vid Palénska regementet (förut Finska gardet)

Alexander August Gripenwaldt. l

1 Möjligen voro några af de här såsom öfverstelöjtnanter benämnde officerare

då ännu blott majorer äfvensom Ulfsparre kanske redan var öfverstelöjtnant,

ty jag minns icke när de blefvo öfverstelöjtnanter. — Några hafva påstått, att

bland de förenämnde äfven skulle varit general Adlercreutz' bror, ryttmästaren

vid Nylands dragoner Gustaf Magnus Adlercreutz, men som det blifvit mig sagdt
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Att alla dessa åtföljde Adlercreutz genom garderoben in uti

det röda rummet väckte ingen egentlig uppmärksamhet, då

nästan alla voro adjutanter, dels hos excellensen Klingspor,

dels hos Adlercreutz, och man ansåg möjligt, då kurirer un-

der natten expedierats i alla riktningar, att de voro uppkal-

lade för att begagnas i dylikt ändamål; icke heller väckte

det någon uppmärksamhet, att Adlercreutz själf öppnade dör-

ren för att ingå i Kungens rum (det blå), emedan excellen-

sen Klingspor och Adlercreutz varit och på sitt sätt ännu

voro befälhafvare för den finska armén, och man således

trodde, att Adlercreutz fått befallning infinna sig då excel-

lensen Klingspor fick företräde. Men då nämnde officerare

med Adlercreutz' inträdde till Kungen, blefvo de vakthaf-

vande förundrade och kaptenlöjtnanten grefve Lewenhaupt,

som för ögonblicket befant sig i garderoben, skyndade in i

det röda rummet; men när Adlercreutz med sin svit inkom-

mit till Kungen, tillslöto de dörren efter sig.

I det ögonblick Adlercreutz med sin omgifning inträdde,

hördes Kungen säga: »Hvad är det, är det förräderi?» Hvar-

på dörren som sagdt är tillslöts. Adlercreutz tog då till ordet,

föreställde landets förtviflansfulla belägenhet, omgifvet på alla

sidor af fiender och utblottadt på alla utvägar till försvar

samt uppror redan utbrutet inom landet; bad Kungen i de

bevekligaste ordalag besinna ställningen samt besluta sig att

söka fred med de utländska fienderna och genast samman-

kalla ständerna till stillande af den inrikes oron; förklarande

att han och de öfrige närvarande beslutat sig att, kosta hvad

det kosta ville, frälsa fäderneslandet. I denna anhållan för-

enade sig excellensen Klingspor, som till och med föll på

knä och med tårar bad Kungen göra fred och kalla ständerna.

Alla dessa föreställningar voro fruktlösa; Kungen gaf en-

dast nekande svar, sade sig aldrig vilja göra fred med fien-

der, som orättvist anfallit honom, under ropande: »Hjälp,

hjälp, förräderi!» Då sade Silfversparre : »Nu är det ej värdt

krusa längre», gick bakom Kungen, omfattade honom omkring

såsom säkert, att de som voro inne vid Kungens arrestering voro elfva, excel-

lensen Klingspor och Adlercreutz inberäknade, och de här uppräknade bestämdt

voro närvarande, har jag svårt tro att ryttmästare Adlercreutz var med, kan

dock icke bestämdt bestrida det.
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armarne och sammanknäppte sina händer öfver hans bröst.

Härunder hade Kungen, som hade händerna lediga, fattat i

sin värja och, ehuru med svårighet, utdragit den, hvarpå

Ulfsparre steg fram och vred den ur hans hand, då Adler-

creutz sade, att Kungen genom sitt nekande till deras böner

tvungit dem att för fäderneslandets räddning arrestera honom.

Vid Kungens rop på hjälp och förräderi skyndade de i

röda rummet och garderoben varande personer mot dörren

till det blå rummet, drogo sina värjor och sablar och försökte

intränga, men dörrarne, som gingo inåt det blå rummet, fast-

höllos af bröderna von Otter, ett par handfasta karlar, så att

alla försök till deras öppnande blefvo fruktlösa. Lewenhaupt

sparkade ifrigt på dörren, så att nedre spegeln gick lös; kam-

marhusaren, som fått tag i en eldgaffel, stack den emellan

dörrarne, då de vid det starka påträngandet utifrån gläntade

litet, och i den därigenom uppkommande springan instack

Drufvan sin värja, som därvid afbröts. Medan dessa frukt-

lösa bemödanden förehades, var Kungens arrestering verk-

ställd. Adlercreutz öppnade då dörren, gick ut i det röda

rummet, ryckte generaladjutantskäppen från öfverste af Me-

lin, vände sig till gref Lewenhaupt och sade: »Jag får bedja

grefven lemna mig sin värja.» Lewenhaupt svarade: »Med

denna käpp» (lyftande på den svarta käpp, vakthafvande

kaptenlöjtnanten alltid brukade) »lemnar man intet sin värja»

;

hvarpå Adlercreutz, sägande »då får grefven ursäkta att jag

tager den » , tog värjan ur hans hand och lyftande på general-

adjutantskäppen befallte placemajoren Martinau föra Lewen-

haupt och Melin i generaladjutantsrummen, där de tills vi-

dare förblefvo arresterade.

Under tiden hade en lakej från garderoben sprungit upp-

för trappan till öfre våningen in i Drabantsalen och ropat,

att de måtte skynda ner, ty Kungen våldfördes. Draban-

terna skyndade då utför trappan genom garderoben och

kommo i dörren till det röda rummet. Detta ögonblick var

kinkigt, ty fastän succours kunde väntas af den mängd om
företaget underrättade officerare som funnos i Pelaresalen, fanns

dock icke på stället flera än de elfva, som verkställt arreste-

ringen, och drabantkåren var talrik; men Adlercreutz bibe-

höll sin vanliga présence d'esprit, tillslöt dörrarne till det blå
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rummet och sade med mycken köld, men tillika allvarlig

stämma till drabanterna: »Hvad vilja herrarne här? Här är

allt lugnt och stilla» (höjande på generaladjutantskäppen),

»herrarne gå upp på sin drabantsal, jag befaller det; där är

er plats, här hafva ni intet att göra.» Förbluffade af detta

kalla, allvarliga tilltal vände de om och uppgingo på Drabant-

salen. Adlercreutz tillsade därpå de närvarande, att några i

sender skulle gå in till Kungen och hålla honom sällskap,

medan han uppgick till hertig Carl, hvarpå han bortgick.

Arresteringen blef nu kunnig af dem som voro i Pelaresalen

och flera gingo ut och in i garderoben och det röda rum-

met, äfvensom händelsen blef känd i staden, där den icke

uppväckte någon oro, utan förblef folket af alla klasser lugnt

och stilla.

Excellensen Klingspor, Adlercreutz och flera, som med
dem uppkommit till hertig Carl, bådo honom, att han måtte

såsom riksföreståndare mottaga regeringen och kalla stän-

derna, hvartill han på deras enträgna böner samtyckte. Riks-

drotsen gref Carl Axel Wachtmeister efterskickades, och ehuru

långvarigt sjuk förmåddes han att i denna brydsamma ställ-

ning hörsamma kallelsen och lät bära sig i porte-chaise upp

till Hertigen, då han var så svag att han hvarken kunde gå
eller åka. Jämte honom samlades hos Hertigen flera högre

embetsmän och de regeringsåtgärder beslötos och vidtogos,

som i första ögonblicket föranleddes, och voro en nödvändig-

het, af den förelupna händelsen.

Sedan Hertigen samtyckt att mottaga regeringen, åter-

vände Adlercreutz till Kungen, hos hvilken under tiden åt-

skilliga personer, som kunde anses honom behagliga, varit

inne till sällskap, och då Adlercreutz återkom voro där ex-

cellensen Ugglas och generallöjtnanten grefve Carl Axel

Strömfelt. På erhållen upplysning, att desse voro ensamma

inne hos Kungen, skyndade Adlercreutz med någon ifver in;

men då han öppnade dörren mellan det röda och det blå

rummet, såg han Kungen springa ut genom den motsatta

dörren till det förut omnämnda trapprummet och till den ned-

gående trappan. Han vände sig då om och ropade: »Kun-

gen springer ner, följ efter» ; sprang därpå själf efter genom

samma dörr som Kungen undkommit, men hade förlorat ho-
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blef förfärlig uppståndelse bland de i yttre rummen (det röda

och garderoben) varande; man sprang på alla håll, men som
få af dem kände gångarne och kommunikationerne i slottet,

visste de ej hvilken väg de skulle taga för att kunna attra-

pera den flyktande. Bland de eftersökande var hofjägmästa-

ren Johan Ludvig von Greiff; han satt i garderoben på ett

framför fönstret varande trädgaller, då Adlercreutz uppgaf

förenämnde utrop, så att han såg, huru när Adlercreutz öpp-

nade den ena dörren, Kungen sprang ut genom den andra.

Fattande genast den förmodan, att Kungen skulle söka sig

ned i slottsgångarna till inre borggården för att genom västra

hvalfvet komma ut till högvakten, tog han det beslut att i

detta hvalf möta honom och förhindra honom komma ut i

folkmassan. Okunnig om vägarne i slottet tog han den som
han kommit, gick uppför den lilla trappan till öfra vånin-

gen, genom drabantsalarne ut till stora trappan, och när han

kom i den ökade han farten med sina långa ben, springande

förbi en hop folk, bönder och betjening, som nedtransporte-

rade saker i och för resan. Nedkommen i västra hvalfvet,

tog han vägen mot norra eller Lejonhvalfvet och mötte Kun-

gen i o a 12 alnar från detta hvalf inpå borggården i fullt

språng, ämnande sig till västra hvalfvet, med hatten något

bakstjälpt på hufvudet, värja i handen och ett utseende af

vildhet och raseri. Kungen studsade något, då han såg Greiff

komma mot sig klädd i uniformssyrtut med sabel på, men
civil hatt; drog dock armen tillbaka för att med eftertryck

stöta värjan i honom; men Greiff parerade med vänstra han-

den undan stinget, då spetsen var honom så nära, att den

snuddade mot knapparne, och fattade med handen om klin-

gan, då den starka fart, hvari de båda mötande voro, gjorde

att spetsen gick inom syrtutarmen, följde armen utåt, gjorde

en rispa i den från handlofven till armbågen, där spetsen

stack ut genom syrtuten, hvarpå Greiff, som var en hand-

fast karl, vred värjan ur Kungens hand, fattade honom om
lifvet med den högra armen och förde honom in [i] Lejon-

hvalfvet, oaktadt han stretade emot så mycket krafterna med-

gåfvo. Just som de kommo in i hvalfvet, kom en arbetskarl

från någon af gångarne, fattade Greiff i bägge armarne och
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ropte: »Hjälp, vi skola frälsa vår kung!» Greiff tog då i

Kungen med vänstra handen och expedierade karlen med
den högra, så att han måste släppa sitt tag, och karlen sprang,

ropande på hjälp, till västra hvalfvet, där understallmästaren

Schulz (förut Schulzenheim, men afsade sig adelskapet vid

1800 års riksdag och kallade sig Schulz) stod och, då karlen

ville samla sorl, genast befordrade hans fasttagande och in-

förande i högvakten. Som Greiff då förde Kungen genom
Lejonhvalfvet in i den gång, som leder åt museum, tillkom

från borggården och från östra eller Logårdshvalfvet Adler-

creutz, Gustaf von Otter, De la Grange och löjtnanten vid

Lifregementets kyrassierer Gustaf Adolf Hierta. Kungen
var då blek och afmattad, sade sig må illa och ville stå eller

sitta att hvila; men som ingen tid var att förlora, togo de

tillkomna och buro honom, Greiff och De la Grange under

armarne och de andra under benen. Adlercreutz gick förut

och vägen togs genom gången till Logårdshvalfvet, så stora

trappan uppföre till våningen tvenne trappor upp, genom
Drottningens rum och stora galleriet till det så kallade Hvita

rummet, där Kungen sattes på en stol. Under denna trans-

port ropade Kungen till posterna vid dörren i öfra förstugan,

som voro af tyska regementerne : * Skjut, Feuer», då Greiff

sade: »Kungen är sjuk, öppna dörrarne», hvilket af posterna

i all stillhet verkställdes. Inkommen i Hvita rummet mådde
Kungen illa och fick kräkningar; hans lifmedikus Christian

Ehrenfried Weigel efterskickades och administrerade några

erforderliga läkemedel, hvarigenom Kungen kom sig före, och

förblef han stilla i nämnda rum resten af dagen, dock när-

mare bevakad af personer, som hade intresse uti att intet ett

nytt försök till flykt skulle kunna företagas. Bland de som

därvid inkommo i rummet var äfven förut omnämnde afske-

dade understallmästaren Schulz och sekreteraren Hans Järta,

förut baron Hierta och sekreterare i kabinettet för utrikes

brefvexlingen, samt enligt någras påstående, hvars riktighet

jag ej känner, kaptenen Claes Claesson, förut baron Ceder-

ström och kapten vid Svea lifgarde, hvilka båda sistnämnda

likasom Schulz afsagt sig adelskapet vid 1800 års riksdag.

Deras närvaro skall kostat mycket på Kungen, emedan han

alltid hyst mycken ovilja för de som utgjorde oppositionen
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vid nämnde riksdag och särdeles mot dem däribland, hvilka

därvid afsade sig adelskapet; han bad därföre excellensen

Klingspor, att hans bevakning endast måtte bestridas af of-

ficerare.

För att icke afbryta berättelsen om hvad som vid Kun-

gens försökta flykt tilldrog sig och förloppet vid dess ertap-

pande, har jag icke omtalt den väg han tog, hvilken sedan

blef känd genom hans egen berättelse; jag skall nu omnämna

den. Nedkommen i småprinsessornas rum genom den om-

tälta vindeltrappan, sprang han in i nedra galleriet genom

de stora rummen till stånddrabantsalen (alla dessa rum voro

tomma på folk); därifrån ut i Drottningens garderobstrappa

och utför den genom gången förbi museum till Lejonhvalfvet.

En annan berättelse är att han tagit vägen rätt fram genom

småprinsessornas rum till deras garderobstrappa och den ut-

före i gången som förer till Lejonhvalfvet; men jag tror att

den först anförda berättelsen är den rätta, emedan dåvarande

löjtnanten vid Fleetwoodska regementet (förut Svea lifgarde)

baron Jacob Cederström sagt mig, att han som befant sig i

Pelaresalen sett genom de därifrån till sammetsrummet och

från detta till nedra galleriet öppna dörrarna Kungen ut-

komma i sistnämnde galleri och springa till de omnämnde

stora rummen, hvarvid han (Cederström) var förargad öfver

att hans trädben (han hade mist benet i kriget) hindrade ho-

nom springa efter; andra gjorde det, men som Kungen hade

försprång, förlorade de honom ur sikte.

Den värja, som Kungen hade i hand, då han mötte Greiff,

och med hvilken han gaf Greiff den omtalta rispan i ar-

men, som dock enligt Greiffs egen utsago var obetydlig, så

att endast några blodsdroppar fläckat skjortärmen och någon

ömhet känts i armen 2 å 3 dagar — denna värja tillhörde

den inne hos Kungen vid dess utspringande varande general-

löjtnanten gref Strömfelt och det blef alltid, åtminstone i det

allmänna, outredt, huru Kungen fått den. Somliga berättade,

att Strömfelt sagt att Kungen begärt att få se hans värja,

hvilket Strömfelt som gammal hofman ej ansett sig kunna

neka, att han efter dess betraktande ställt den i vrån bred-

vid dörren, då Strömfelt ansett sin underdånighet ej tillåta

att återbegära den, och att han vid utspringandet nappat
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den med sig. Andra berättade, att Strömfelt sagt, att Kun-

gen under konversationen omfamnat Strömfelt och därunder

utan att han märkt det utdragit värjan och sprungit på dör-

ren. Det säkra lärer vara, att Strömfelt haft svårt redovisa

värjans åtkomst; och starka misstankar föllo på honom, att

han af underdånigt dévouement själfvilligt lemnat eller låtit

taga den. Greiff har berättat mig, att sedan Kungen var

återförd i hvita rummet, promenerade sig Strömfelt i stora

galleriet och de yttre rummen klädd i generalsuniform med
den tomma baljan vid sidan till de många närvarandes stora

förlustelse. Han hade då kommit till Greiff, med hvilken

han var mycket bekant, och sagt: »Jag går här som ett spek-

takel; min söta vän, gif mig igen min värja, som den ge-

mena människan mig ovetande tog ifrån mig» ; men Greiff

svarade: »Den värjan har jag fått på ett så eget sätt, att

generalen får förlåta, att jag aldrig afhänder mig den.»

Lika outredt blef på hvad sätt den dörr, genom hvilken

Kungen sprang ut ur det blå rummet, befants vara oläst,

då det likväl påståtts att den blifvit tillåst, och gref Gylden-

stolpe har sagt mig att det var honom så mycket obegripli-

gare, som han, hvilken såsom kaptenlöjtnant kände vägarne

i slottet, hade frågat efter om denna dörr var stängd och

därom fått försäkran.

På eftermiddagen omkring kl. 3 utsändes rikshärolden, öf-

verceremonimästaren Leonard von Hausswolff under vanlig

eskort att på brukliga ställen i staden uppläsa en proklama-

tion om Hertigens riksföreståndareskap. Allmänheten förhöll

sig därvid helt lugnt, oaktadt såsom vanligt vid dylika upp-

läsningar en stor folkmängd tillströmmade för att gapa oph

höra på hvad som skulle läsas; på några ställen emottogs pro-

klamationen med hurrarop.

Klockan 1 om natten till den 14 mars fördes Kungen i en

täckt vagn till Drottningholm. Inuti vagnen satt jämte Kun-

gen Silfversparren och framföre Gustaf von Otter och De la

Grange; på kuskbocken bredvid kusken satt Greiff och bak-

på stodo Gripenwaldt och löjtnanten vid Lifregementets ky-

rassierer Lars Ludvig Trafvenfelt; en kommendering af Lif-

regementets kyrassierer eskorterade. Gatorna voro nästan
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tomma, och endast 2 a 3 personer möttes på några ställen

— ett ovanligt lugn efter en så nyligen verkställd revolution.

Vid framkomsten till Drottningholm begärde Kungen af

Silfversparre, åt hvilken befälet öfver bevakningen var an-

förtrodt, att få se hans order, och då han fant dem under-

tecknade af Hertigen, yttrade han däröfver tillfredsställelse.

Den inre bevakningen i slottet besörjdes af officerare, utaf

hvilka tvenne alltid både dag och natt voro inne i det rum,

där Kungen befant sig; den yttre bevakningen bestreds af

Lifregementets grenadierer.

På Drottningholm förblef Kungen till den 24 Mars, då han

fördes isvägen därifrån till Gripsholm. Hela tåget skedde på

öppna slädar. Greiff åkte främst och visade vägen; halfva

bataljon af Lifregementets grenadierer var indelt på bond-

slädar och körde jämte en hop officerare dels före, dels efter

Kungen. Bevakningen på Gripsholm blef likasom på Drottning-

holm och allt under Silfversparrens befäl.

På Gripsholm, dit på sommaren Drottningen och de kungl.

barnen också fördes, förblef Kungen till dess att han med
familjen afreste till Tyskland, hvilket skedde från Carlskrona

på en fregatt. Resan till Carlskrona skedde för Kungen,

prins Gustaf och Drottningen med prinsessorna på olika vägar.

Kungen fördes af Silfversparre, prins Gustaf utaf öfversten,

chefen för Skaraborgs regemente baron Carl Hindric Posse,

men hvilken som förde Drottningen minns jag icke. När

denna resa skedde minns jag ej, endast att det var på vin-

tertalet, så att täckslädar nyttjades. Dessa kördes af office-

rare och några officerare medföljde på andra slädar, men
ingen annan eskort.





II.

BEFÄLHAFVANDE

GENERALADJUTANTENS I STOCKHOLM,

ÖFVERSTE HENRIK GEORG af MELINS

BERÄTTELSE

OM STATSKUPPEN DEN 13 MARS 1809.





I första dagarne af Martii månad hade under en natt funnits

portstenarne vid riksdrotsens hus, excellensens grefve af

Ugglas kolonner vid dess port samt piedestalen i mellersta

arkaden vid Lejonbacken å Kungl. Slottet blodbestänkte.

Den 8 Martii 1809 kl. emot g om afton ankom Kungl.

Maj:t ridandes till staden ifrån Haga lustslott. Genast efter

ankomsten till slottet kom bud från K. M:t till mig som be-

fälhafvande general-adjutant i Stockholm att strax uppkomma
på slottet. Vid min ankomst dit i Konungens små rum en

trappa upp befunnos vakthafvande kaptenlöjtnanten grefve

C. E. Lewenhaupt samt förste hofstallmästaren friherre Rålamb,

så ock generalmajoren af Tibell närvarande, och efter skedd

anmälan till K. M:t om min ditkomst, utgick hans excellens

m. m. friherre Stedingk från K. M:t, då jag blef genast

inkallad och K. M:t befallte mig ganska allvarsamt att

efter samvete tala sättning samt meddela K. M:t under-

rättelse om det i staden varande rykte. Hvaruppå jag, med
sanningen öfverensstämmande, ej kunde annat svara, än

att jag ej kände något rykte, då ytterligare mig frågades, om
jag ej hört, det en del af västra armén, under öfverstelöjtnanten

Adlersparres befäl, vore i anmarsch emot Stockholm, så ock, att

generallöjtnanten frih. Cederström samt öfversten grefve Leijon-

stedt vore af nämnde öfverstelöjtnant arresterade ? Hvaruppå jag

ej annat än kunde yttra min förundran samt fråga, om K. M:t

genom landshöfdingarne fått denna underrättelse, och huruvida

den i själfva verket vore grundad? Men besvarades mig, att

genom landshöfdingarne vore ej denna underrättelse ankommen,

och att K. M:t ämnade genom underståthållaren låta nogarc

undersökning härom ske. Då jag afträdde med befallning att
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genast låta underståthållaren få bud [att] komma till K. M:t

som ock skedde, då han undfick K. M:ts befallning att genast

gå till Societeten i Bondiska huset, kl. efter 1 1 om afton, samt

tillfråga de personer, som ännu kunde där vistas, huruvida de

hafva hört ett sådant rykte omtalas, men befanns där ingen

ledamot, utan meddelades af vaktmästaren en lista å alla de

Societetens ledamöter, som varit där så väl till middag som

afton och under eftermiddagen. Vid återkomsten till slottet

uppläste underståthållaren denna lista för K. M:t samt undfick

dess befallning [att] till följande dagen låta kalla nämnde per-

soner till förhör. Under loppet af natten blef jag flere gångor

inkallad till K. M:t, då samtalet jämt rörde västra arméns

marsch, och frågades mig flere gångor, hvad dess afsikt kan

varar Hvilket allt ej af mig kunde besvaras, som ej kände

det minsta härom, utan frågade jag, om ej K. M:t skulle till

en början skicka säkra personer till den sidan, hvarifrån trup-

perne förväntades, enligt ryktet, för att skaffa pålitelige under-

rättelser? Hvarom K. M:t sade sig hafva redan befallt; då ock

kurirer afgingo till fältmarskalken herr frih. Toll, herr gene-

rallöjtnanten frih. Wrede samt generalmajoren v. Döbeln uppå

Åland med skriftelige underrättelser om detta rykte. Tillika

hade kabinettskuriren Östbom och en underofficer af H. M.

Drottningens Lifregemente blifvit afsände till Örebro för att

skaffa pålitelige underrättelser om rätta sammanhanget häraf.

Flere bud om natten sändes att uppsöka öfveradjutanten af

dagen, öfverstelöjtnanten Martinau, som ej var till finnandes

förr än kl. emot 2 om morgonen d. 9 Mars, då han inställde

sig hos K. M:t samt aflade den berättelse, han hade hört på

Societeten härom, hvarefter K. M:t åter begaf sig till häst till

Haga kl. V4 3 om morgonen.

Den 9 Martii, middagstiden, befallte K. M:t, det befäl-

hafvande generaladjutanten skulle till samma dag eftermidda-

gen kl.
I

/2 5 beordra samtelige de i tjenst varande militäre

ledamöter af Societeten, som af underståthållaren till namnen

uppgåfvos, att sig inställa uti öfverståthållareämbetets kansli,

där de af underståthållaren samt generalauditören grefve

Gyllenborg skulle tillfrågas, huruvida de om västra arméns

anmarsch hade någon kunskap? Hvarå protokoll blifvit

fördt. Om afton kl. 8 uppkom underståthållaren på slottet
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och för K. M:t uppläste protokollet, men som ej de civile och

utur tjenst varande ledamöter af Societeten hade hunnit upp-

kallas, tillkännagaf K. M:t något missnöje till underståthållaren,

att de ej äfven hade blifvit uppkallade samt förhören fortsatte

under loppet af natten, då K. M:t befallte honom till följande

morgon uppkalla dem samt fortsätta förhören, hvilket seder-

mera skedde den 10 Martii.

Den 1 1 Martii f. m. hade underståthållaren för K. M:t upp-

läst protokollet öfver de sist anställde förhören, hvarefter K.

M:t befallte, det öfverstarne Suremain och Gyllenstorm, öfverste-

löjtnanterne Martinau och Rodais samt ryttmästaren L. Silfver-

stolpe skulle uppkallas till K. M:t, som ock skedde, då äfven

underståthållaren samt generalauditören grefve Gyllenborg

voro närvarande; äfven hans excellens herr friherre v.

Stedingk. Vid hvilket tillfälle K. M:t befallte öfverstelöjtnanten

Rodais säga, af hvem han hade hört berättas förrnämde rykte,

då han svarat sig det ej kunna erinra, af hvem han hade hört

det, ehuru han förut, ensam med K. M:t, skulle hafva nämnt

någon vid namn, men återtog detsamma i närvaro af de

ofvannämnde och sade sig ej hafva nämnt den person; då K.

M:t i de strängaste ordalag förehöll honom detta åtrande samt

befallte honom träda i arrest uppå högvakten, som genast

skedde. De öfrige närvarande afträdde, sedan K. M:t med
hvar och en af dem talat. Vid midnatten, emellan den ii

och 12 Martii, kom underståthållaren från Haga till befäl-

hafvande generaladjutanten och medhade ett bref ifrån K.

M:t till generaladjutanten, därutinnan K. M:t befallte, det

underståthållaren och öfveradjutanten af dagen skulle ifrån hög-

vakten afhämta öfverstelöjtnanten Rodais till sine rum i staden

samt där granska och försegla dess papper, hvarefter öfverste-

löjtnanten sedan skulle till högvakten återföras i dess arrest.

Den 12 Martii f. m. kl. ii som vanligen om söndagarne

begaf sig befälhafvande generaladjutanten till Haga, och kl.

nära i inkallades till K. M:t, då K. M:t genast vid inträdet i

första rummet tillkännagaf, att ryktet vore sant. Underståt-

hållaren var då närvarande samt hade medbragt en skrifvelse

till K. M:t från landshöfdingeämbetet i Örebro, som under-

ståthållaren fick befallning uppläsa å nyo i generaladjutantens

närvaro, hvilken tillkännagaf, att landshöfdingen i Carlstad

För hundra år sen. 1
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redan vore och att landshöfdingen i Örebro då blifvit arre-

sterad af befälhafvaren för de kavalleritrupper af Lifregemen-

tets husarer, som inryckt i städerne, samt att qvarter för 2000

man i staden voro af dem rekvirerade, kommandes ifrån

västra armén. Ämbetet hade i Örebro för en kort stund

varit arresterade, men blifvit frigifne. Hvarefter generaladju-

tanten afträdde, och K. M:t meddelte underståthållaren dess

befallning, att Magistraten skulle sammanträda kl. 4 e. m. på
Rådhuset.

Sedermera inkallades till den vanliga rapporten kaptenlöjt-

nanten och därefter generaladjutanten, då K. M:t befallte, att

tullvakterne skulle betydeligen förstärkas så väl af Borger-

skapets infanteri, som landtvärnet, samt beordrades därvid

äfven kavalleriordonnanser af Lifregementets kyrassierer. Till-

lika skulle generaladjutanten genast återbegifva sig till staden

och afvakta K. M:ts ankomst, som skedde kl. 4 e. m., hvar-

efter slottsportarne stängdes utom den västra. Alla tullar

tillslötos för dem, som ville utpassera, men alla fingo inkomma

till staden,

H. K. H. Hertigen uppvaktade K. M:t strax efter an-

komsten. Konungens Lifdrabantekår var uppkallad på

slottet. Generalmajoren af Tibell var beordrad inställa sig

hos K. M:t i staden, men anmälte sig vara af sjukdom

hindrad. Det till staden samma dag e. m. ankomne kom-

pani af Lifregementets grenadierer beordrades att här in-

qvarteras. Öfverstelöjtnanten Rodais blef uppå K. M:ts

befallning arresten entledigad samt till K. M:t uppkallad.

En mängd ordres utfärdades ifrån eftermiddagen hela natten

igenom och följande morgon. Början gjordes med skarpa

patroners utdelande e. m. till garnisons- och tullvakterne med
befallning, att gevären skulle genast laddas. Af artilleriet

kommenderades nödig servis med befäl till de vid högvakten

placerade tvenne S-^rge kanoner. Generalfälttygmästaren be-

ordrades hafva ett 1 2-<t£:gt, ett 6-<t£:gt kanon- och ett haubitz-

batteri i marschfärdigt stånd [att] vid första ordres kunna

uppbryta. Alla härvarande holländske och italienske krigs-

fångar anbefalltes taga tjenst, utan handpenning, vid de båda

värfvade tyska regementerne, och skulle reparteras till dem.

Alla i staden varande officerare, som ej vore tjenstgörande,
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beordrades inställa sig i generaladjutantsexpeditionen till vi-

dare ordres erhållande. Tvenne officerare af Tyska rege-

menterne afsändes som kurirer, en till Upsala att beordra den

öfriga delen af Lifregementsbrigadens grenadierbataljon samt

en skvadron af Lifregementets kyrassierer [att] genast där-

ifrån uppbryta och afgå till Rotebro, där inkvarteringslistor

skulle möta och de skulle förläggas emellan Rotebro och

Barkarby; den andre kuriren afgick till Grisslehamn för att

beordra därvarande skvadron af Lifregementets kyrassierer

afmarschera till Stockholm. Öfverste Brändström beordrades

afresa till Västerås, där taga befälet öfver Västmanlands re-

gemente samt med detsamma därifrån afmarschera till Söder -

telje isvägen. Krigsdepartementet beordrades sammanträda

å ämbetsrummen, och skulle från krigsdepartementet ut-

betalas 2000 r:dr banko till öfverste Brändström. Stats-

sekreteraren frih. Rosenblad uppkallades till K. M:t samt

författade följande manifest, som skulle till allmänheten ge-

nom trycket utgifvas, men hann ej, innan regementsföränd-

ringen skedde, att verkställas. Manifestet lydde sålunda;

»Vi Gustaf Adolph etc. etc. tillbjude Eder, Oss älskelige, vare

trogne undersåtare, vår synnerliga ynnest, nådiga benägenhet och
gunstiga vilja, med Gud allsmäktig. Uti en tidepunkt, då riket är

på alla sidor af fiender omgifvet, då samdräkt och enighet i syn-

nerhet fordras till fäderneslandets försvar emot utländskt våld, har

det varit för Oss högst oförmodadt och oroande, att våra bekymmer och

fäderneslandets olyckor skulle ökas genom inbördes oroligheter.

Det är därföre under de mest smärtande känslor Vi gifve Eder,

vare trogne och älskade undersåtare, tillkänna, att uppror utbrustit

vid våra i Vermeland förlagde troppar, och att de, under anförande

af öfverstelöjtnant Georg Adlersparre äro i antågande till hufvud-

staden, under utöfvande af våldsamheter emot våra trogna embets-

män och utspridande af de mest brottsliga och olagliga manifester.

Vi äre på det fullkomligaste öfvertygade, att ju mera våra bekym-
mer hopas, desto lifligare erinren I Eder och på det sorgfälligaste

utöfven den trohet, lydnad och tillgifvenhet för Oss och Riket, som
religion, ed och de heligaste band Eder ålägga, och att några sken-

fagra löften ej förmå Eder att vika från så dyrbara förbindelser.

Vi äre förvissade, att I uti stillhet och lugn afbiden de kraftiga

anstalter samt verksamma mått och steg, som Vi till detta högst

straffbara upprors dämpande redan vidtagit. För vårt hjärta är

det den största tillfredsställelse, ju mindre antal brottslige mage
finnas, som Vi nödgas öfverlemna till lagen att straffas. Vi hafve
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till den Högste den förtröstan och det lifliga hopp, att Han vakar

öfver Oss och Eder och omvänder alla vilsefarande. Vi befalle

Eder samt och synnerligen Gud Allsmäktig nådeligen.

Stockholms Slott den 12 Martii 1809.

GUSTAF ADOLPH.
M. Rosenblad.»

Såväl landshöfdingen uti Stockholms län som ståthållaren

öfver Drottningholms och Svartsjö län anbefalltes anskaffa

alla de bondhästar, som möjeligen kunde med skyndsamhet

hit till staden ankomma. K. M:t lät inkalla H. M. Drott-

ningen samt de Kongl. Barnen ifrån lustslottet Haga till

staden genom bref, som K. M:t sände till H. M. Drottningen

med dess stallpage kornett Drufva. Ståthållaren på Grips-

holms slott öfverste Borgenstjerna uppdrogs af K. M:t ståt-

hållaresysslans bestridande på Stockholms slott under ståt-

hållaren frih. Muncks frånvaro.

Kl. emellan 1 2 och 1 om natten fattade K. M:t det olycke-

liga beslut, oaktadt flere gjorde föreställningar däremot, att

följande dagen öfvergifva Stockholm samt gjorde sig äfven

förvissad, att den kungl. familjen skulle vara H. M:t följ-

aktig, och yttrade K. M:t sig vara så lugn, sedan han tagit

detta beslut, oaktadt itererade föreställningar, hvad följder

denna olycka skulle medföra, men förblef allt därvid, att han

ej kunde förblifva i sin hufvudstad, sedan upproriske trupper

nalkades densamma, utan skulle i det stället i de södra pro-

vinserne en styrka sammandragas emot de ifrån väster och

norr väntade trupper. K. M:t befallte mig vara sig följaktig,

då jag i djupaste underdånighet anhöll, det K. M:t täcktes

vara nådig och inse, af hvad vikt det vore välja en person

af mera anseende och skicklighet att i närvarande högst

kritiska tidepunkt vara dess tjenstgörande generaladjutant,

därutinnan jag ej egde hvarken skicklighet eller kunskap att

vid dylike orolige uppträden inom landet kunna förrätta denna

tjänst, hvarå K. M:t svarade mig, att han framdeles skulle

vara betänkt däruppå.

Till en början beordrades H. M. Drottningens Lifregemente,

en skvadron Lifregementets kyrassierer och 4 st. 6 't&ge ka-

noner att under öfverstelöjtnanten grefve Jahnkes befäl af-
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marschera kl. 2 om morgon till Södertelje, där fatta posto

samt besätta vägarne till Kumla och Pilkrogs gästgifvare-

gårdar med nödige fältvakter. Oaktadt därom skedde före-

ställningar rörande truppens och hästarnes föda därstädes,

hvarest inga magasiner funnos och inga anstalter vidtagne,

besvarade K. M:t mig, det generalintendenten för kustarmén,

öfverste Bergencreutz skulle uppkallas samt af K. M:t undfå

nödige ordres härom, hvilket äfven skedde. K. M:t fick

genom kurir, som från Åland ankom, rapport från general-

majoren von Döbeln, hvars innehåll var mig obekant. Förste

hofstallmästaren frih. Rålamb befalltes upprätta lista å alla

de vagnar samt åkedon, som skulle åtfölja K. M:t och dess

svit, samt därefter föranstalta om nödige och erforderlige

hästar till afresan. Sedermera uppdrog K. M:t nämde förste

hofstallmästare fara till Haga och besörja H. M. Drottnin-

gens och de Kungl. Barnens afresa därifrån. Härvarande

detachement af Lifgardet till häst skulle ifrån Haga eskortera

H. M. Drottningen genom staden och till Södertelje. Allt

härvarande kavalleri, artilleri, arméns flotta, von Engel-

brechtenske regementet, så ock alla landtvärnstrupper be-

ordrades härifrån afgå kl. 6 f. m. samt formeras uppå Skepps-

bron, därifrån afmarschen skulle ske till Södertelje. Borger-

skapets kavalleri och infanteri beordrades emottaga kl. 6 f. m.

den 13 Martii alla härvarande garnisons- och tullvakter,

och vid K. M:ts afresa skulle befälhafvande generaladjutanten

i Stockholm aflemna befälet i staden till brigadchefen, borg-

mästaren Oldenburg. Som de 4 st. 6-<t£:ge kanoner, hvilka

med öfverstelöjtnanten grefve Jahnke skulle afgå, ej på an-

befallt tid inträffade, lät K. M:t till sig uppkalla general-

fälttygmästaren Helwig och befallte honom att vid dess

hufvuds förlust genast anskaffa erforderlige hästar till artille-

riets transporterande.

Konungen befallte kl. 3 om morgonen öfverste kammar-

herren m. m. grefve Fersen att sig inställa, hvarefter Ko-

nungen förklarade dess vilja vara att i anseende till västra

arméns antågande samt den däraf befarade osäkerhet för

vården af Bankens redbarheter i hufvudstaden, Bankofull-

mäktige med största skyndsamhet skulle draga försorg, att

fullmäktige själfve med Bankens alla realiteter och hela
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verket denna dag kunde blifva Konungen följaktige; och

hade Konungen tillika därvid föreställt nödvändigheten af ett

betydande oumgängeligt penningeförskott af Banken; till

följe hvaraf Konungen lemnade herr grefven följande egen-

händiga skrifvelse:

»Då en viktig öfverläggning af Riksens Ständers Bankofullmäk-

tige i närvarande omständigheter bör företagas, till befrämjande af

Bankens säkerhet och Rikets lugn samt upprätthållande, så är

min vilja, att Bankofullmäktige sammanträda kl. 7 i dag förmid-

dagen, hvarest de vidare skola blifva underrättade om föremålet.

Stockholms Slott den 13 Martii 1809.

Gustaf Adolph.»

Statssekreteraren frih. Rosenblad fick befallning att kl. 8

på morgonen afiemna till Bankens fullmäktige K. M:ts an-

fordran å utlemnande af en betydelig del af dess redbarheter,

och var Konungens skrifvelse, som statssekreteraren frih.

Rosenblad aflemnade till fullmäktige, af följande innehåll:

»Då ett uppror vid de i Vermland förlagde trupper utbrustit,

och de äro i antågande till hufvudstaden, vele Vi lämna till Eder
uppmärksamhet, huruvida, vid så vådeliga omständigheter, och då

Vi till upprorets dämpande äro föranlåtne att nu genast härifrån

draga våra här befintelige trupper, I ansen Banken kunna ega

behörig trygghet och säkerhet i hufvudstaden; hvarvid Eder icke

lärer undfalla, att Bankens vård på Edert ansvar är lagdt. Och
som I ofelbart finnen, att vid desse inträffande olyckelige händelser

Vi äro i ett tryckande behof af penningar till befrämjande af nö-

dige anstalter till lugnets återställande, så vele Vi hafva anmodat
Eder att därtill försträcka Oss och Kronan penningar till så stort

belopp, som I möjeligen sen Eder kunna förskjuta. Härå förvänte

Vi ofördröj eligen Edert underdåniga svar.»

Hvarå fullmäktige gåfvo ett bestämdt afslag.

H. excellens herr grefve af Ugglas och kanslipresidenten

frih. Ehrenheim voro uppkallade till K. M:t bittida om mor-

gonen. H. excellens fältmarskalken grefve Klingspor, general-

majoren frih. Adlercreutz samt alla härvarande officerare af

norra armén beordrades genast afresa till armén och dess

stationer. Alla härvarande amiraler, generalspersoner samt

af generalstaben, som ej här voro tjenstgörande, skulle be-



39

gifva sig härifrån till Nyköping. K. M:t sände öfver-

adjutanten major Silfverskiöld att fråga, om H. K. H. Her-

tigen ännu vore uppstigen kl. 7 f. m., och efter en liten stund

kom H. K. H. till K. M:t, då H. K. H. yttrat sig bestämdt

ej ämna resa från hufvudstaden ; en stund därefter återvände

H. K. H. till sine rum.

K. M:t befallte ytterligare, att generaladjutanten skulle ut-

färda ordres, det alla härvarande förråder, så väl af bevä-

rings- som klädespersedlar m. m., skulle genast inpackas

samt en del däraf transporteras till norra och en del till

södra armén; hvarå generaladjutanten gjorde den föreställ-

ning, att inga hästar eller packlårar vore att tillgå till deras

transporterande, då K. M:t med vredgadt sinne svarade, att

här voro nog många, som nyttjade ekipager, hvars hästar

kunde tagas, då jag svarade, att det ej tillhörde generaladju-

tanten därom förordna, utan vore det underståthållaren, då han

befalltes uppkomma; men kort förrän jag gick ut ifrån K. M:t,

blef han varse genom fönstret, det fiere officerare, i större

och mindre antal efter hvarannan, följdes åt öfver inra borg-

gården ifrån västra till östra hvalfvet, som mycket fastade

K. M:ts uppmärksamhet; och tycktes genom flerfaldige med
häftighet i anledning däraf gjorde frågor, som K. M:t hade

fattat misstankar, det något vore å bana, och i synnerhet

väckte det uppmärksamhet, att de gingo öfver till H. K. H.

Hertigens sida af slottet. Hvarvid Konungen yttrade: Hvad
skall det heta, sade alltid salig Konungen.

Då jag strax efter utkom från K. M:t, voro H. excellens

herr grefve Klingspor, generalerne Strömfelt och Adlercreutz,

hofmarskalkarne Silfversparre och De Besche med många

flera af generalstaben samlade uti yttra rummet, då strax

däruppå excellens Klingspor inträdde till K. M:t i inre rum-

met, och strax därefter hade generalmajoren frih. Adlercreutz

samt därefter generallöjtnanten grefve Strömfelt, hofmarskalk

Silfversparre med flere af generalstaben oanmälte ingått till K.

M:t och stängt dörren till efter sig. Kort därefter hördes af

mig, som var i garderoben, andra rummet från Konungens

sängkammare, ett ropande af Hjälp, Hjälp, Mord, Förräderi,

och jag fann kaptenlöjtnanten grefve Lewenhaupt, öfver-



40

adjutanten öfverstelöjtnanten Berger, vakthafvande ryttmästa-

ren af Lifgardet till häst frih. G. Akerhielm samt en

K. M:ts kammarhusar med dragna sablar emot dörren spjär-

nande att få den öppnad, tillika med stallpagen kornett

Drufva och en hoflakej. Jag sprang genast äfven dit, och

medelst generaladjutantsstafven med all makt stötte på dörr-

spegeln att få den sönder, men den spjälkades blott, och hof-

lakej en hade med eldgaffeln kommit emellan dörrarne, men
utan att kunna få den öppnad. I detsamma utkom general-

majoren frih. Adlercreutz med några af generalstaben i dörren

och trängde oss alla tillbaka samt bad oss vara tranquilla,

emedan K. M:ts lif ej vore i fara, då dörrarne genast efter

honom slogos igen. Under det korta ögonblick, de voro

öppnade, syntes K. M:t med hatten på hufvudet och ut-

sträckte armar, ropande Hjälp. Hjälp, omgifven af de perso-

ner, som då voro i rummet. Kaptenlöjtnanten, öfverste-

löjtnanten Berger samt kammarhusaren, som hade sina under-

gevär dragna, blefvo afväpnade, och generalmajoren frih.

Adlercreutz ville genast rycka generaladjutantsstafven ifrån

mig, men hvarom vi under flere repriser stridde, och jag

påstod mig ej lemna den utan uti K. M:ts egne händer eller

på K. M:ts befallning, tills bandet, som var om min hand

och fästadt vid stafven, sprang i tu, då den rycktes af mig

samt värjan mig fråntogs af öfveradjutanten major Adler-

creutz. Därefter blefvo vi tillsagde att gå upp i garderoben,

då Lifdrabanterne, anförde af öfversten frih. Danckwardt,

dit nedkommo, samt möttes af generalmajoren frih. Adler-

creutz, hvilken vid hela denna scen visade ej den minsta

öfverilning, utan med all köld tillsade dem att hålla sig stilla,

emedan K. M:ts lif ej vore i fara, utan K. M:t blott hindrad

att kunna fullborda dess föresätta afresa från hufvudstaden.

En kort stund därefter tillsades mig och öfverstelöjtnanten

Berger af öfveradjutanten major Adlercreutz, att vi med
honom skulle gå ner i slottsflygeln och generaladjutants-

rummen, då jag återfick min värja, innan jag lemnade slottet.

Vid ankomsten in i generaladjutantsrummen befanns kapten-

löjtnanten grefve Lewenhaupt, ännu obeväpnad, under be-

vakning af en gardesofficer, då tillika till min bevakning blef

en officer af Lifregementets kyrassierer i rummet. Detta



4 1

varade till
3
/4 2 e. m., då vi befalltes komma upp till H. K. H.

Hertigen uppå Slottet, och efter skedd uppvaktning hos H.

K. H. egde så väl kaptenlöjtnanten som jag och öfverste-

löjtnanten Berger vår frihet.

H. G. af Melin.

Hvad som tilldragit sig inne uti K. M:ts eget rum, är mig

blott genom berättelse bekant, nämligen att K. M:t blef vär-

jan utur dess hand fråntagen, under det den var dragen till

försvar, hvarefter K. M:t med knytnäfvarne sökte försvara

sig; och hade oaktadt alla gjorde föreställningar samt bön-

fallanden af hans excellens Klingspor, så ock generalmajoren

frih. Adlercreutz, K. M:t dock velat lemna hufvudstaden till

ett det mest olyckeliga öde, så framt ej detta steg emot dess

person gått i verkställighet. Sedermera lämnades excellensen

herr grefve af Ugglas samt generallöjtnanten grefve Ström-

felt allena med K. M:t, som tämmeligen stillat sig, men hade,

utan general Strömfelts vetskap, ryckt värjan ifrån honom

samt gömt den uti soffan, och då generalmajoren frih. Ad-

lercreutz syntes inkomma, sprang K. M:t på den andra dör-

ren i rummet med hatten på hufvudet och värjan i hand,

kom ut utur rummet och riglade till dörren utanföre; sprang

den därvarande lilla vindeltrappan uppföre, och oaktadt dör-

ren var utanföre riglad, tvang generalmajoren frih. Adlercreutz

med all dess styrka dörren att öppnas. Då K. M:t var emot

öfversta trappsteget, och generalmajoren frih. Adlercreutz i

början af trappan, slet K. M:t sin klocka från halsen och

kastade den emot generalmajoren, men den föll i golfvet i

många stycker. K. M:t fortfor sedermera att springa

igenom H. M. Drottningens rum samt dess garderobstrappa

utföre, åtföljd på något afstånd af generalmajoren frih. Ad-

lercreutz, som dock ej hänt upp K. M:t förr än i Lejon-

hvalfvet, där han möttes af hofjägmästaren von Greiff

med tvenne andra personer. Hofjägmästaren fattade K.

M:t om lifvet, vid hvilket tillfälle K. M:t befanns utmattad

och utur andan; dock sårades hofjägmästaren ganska lindrigt

i armen med spetsen af K. M:ts värja, då K. M:t, ehuru
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maktlös, ville bjuda till att försvara sig, och en vedbärare

sprang fram, som syntes vilja taga K. M:ts försvar, anföll

hofjägmästaren, men blef tillbakaslagen. Därefter bars

K. M:t af hofjägmästaren von Greiff och tvenne andra per-

soner trapporne uppföre, då en post i slottstrappan lade an

med dess gevär till K. M:ts försvar, men ropades af hof-

jägmästaren, det K. M:t vore sjuk; och soldaten genast satte

ned geväret. K. M:t inbars uti Hvita rummet å Kongl.

Slottet, där tvenne dörrar riglades och igenlästes, men den

tredje dörren förblef öppen, hvarigenom de, som höllo vakt

hos K. M:t, inträdde. Där förblef K. M:t till kl.
XU 2 om

morgonen den 14 Martii, hvarefter K. M:t under stark eskort

af kavalleri transporterades till Drottningholm, åtföljd i vag-

nen af hofmarskalken Silfversparre och ett par officerare,

samt vistades där under sträng bevakning till den 23 Martii

om morgonen, då K. M:t transporterades, äfven åtföljd af

hofmarskalken Silfversparre under stark eskort isvägen till

Gripsholms slott och förblef under lika bevakning som förut.

Hofmarskalken Silfversparres förhållningsordres innehålla,

det han med dess hufvud är ansvarig för K. M:ts person.



III.

HOFJÄGMÄSTAREN

JOHAN LUDVIG von GREIFFS
BERÄTTELSE

OM KONUNGENS ARRESTERANDE

DEN 13 MARS 1809.





Sedan underrättelse var kommen, att västra armén under

öfverstelöjtnanten och riddaren af kungl. svärdsorden

Georg Adlersparre var i marsch till Stockholm, blef man

uppmärksam på Konungens företag, helst fruktan för dess afresa

dagligen ökades, och förvissades man därom den 1 2 Mars om

aftonen, och hvaraf jag klockan 1 1 om aftonen fick del, samt

att man emellan klockan 7 och 8 den 13 Mars om morgonen

borde vara vid Kungl. Slottet, i det fall att något steg kunde

vidtagas för att afböja afresan. Klockan 7 kastade jag mig

uti en släda, tog vägen åt Södermalms torg och Skeppsbron

tillbakars, såg truppernas afgång från hufvudstaden och myc-

ket folk samlas så väl på Skeppsbron som kring Slottet, fulla

af oro och bekymmer. Jag sände genast hem min häst och

släda, gick upp till Slottet till den sidan, där högvakten är,

klädd uti uniformssyrtut med sabel, civil kappa och rund

slät hatt. (Under ett samtal med Konungen den 28 Mars

frågade H. Maj: t mig, hvarföre jag då var halfklädd med

uniformssyrtut och slät, rund hatt. Jag svarade: för att

okänd göra mig underrättad, huru ton var, och hvad som

kunde företagas att rädda fäderneslandet, som jag såg hotadt

af oumbärlig undergång och ett medborgerligt krig, om det

sista förskräckeliga beslutet skulle vinna sin fullbordan.)

Under mitt patrullerande underrättades jag att hålla mig

uti slottshvalfvet och vid tecken skynda upp till Konungens

rum eller det ställe, där det kunde behöfvas. Det skedde,

men ovisshet om stället gjorde, att jag blef uppehållen och

kom ej till dem, förr än värjan var tagen af H. Maj:t. Jag

gick som de öfriga närvarande ut och in i rummen samt
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till och från Konungen; men som jag ej var rätt klädd i

uniform, ville jag ej längre kvarblifva, efter alla tycktes vara

säkra, att intet vidare biträde behöfdes. Jag frågade likväl,

om jag med säkerhet kunde gå därifrån, hvarpå svarades:

»om Ni behofs, skall Ni få veta däraf;» ämnade ock verke-

ligen gå, men betraktandet af en så lätt verkställd revolution

och det legera sätt, hvarmed Konungen bevakades, gaf mig
anledning att dröja och erinra mig den förebråelse jag hade
att göra mig, om en vändning kunde yppa sig, helst jag

kunde vara misstänkt för delaktighet i saken. Jag satte mig
emot ett trädgaller vid ett fönster af de små yttre rummen,
hvarifrån jag kunde se genom dörrarne, som stodo öppna.

Konungens sängkammaredörr var väl stängd, men ett hål genom
dörren, som drabanter eller konungens husarer gjort, då de velat

intränga, gaf tillfälle att se Konungen, som gick fram och tillbaka.

Beständigt ut- och ingående personer med nyssnämnde
omständigheter bringade mig på åtskilliga reflexioner, som
sysslosatte mig, då generalmajoren baron Adlercreutz, som
emellertid lärer varit hos Hans Kungl. Höghet Hertigen,

kom och med någon ifver frågade: »Hvem är inne hos Ko-
nungen?», hvarpå jag svarade: »Jag tror det är generallöjt-

nanten grefve Carl Axel Strömfelt och hans excellens m. m.
herr grefve af Ugglas. » Baron Adlercreutz sprang till dörren

och med häftighet uppsköt densamma. Som dörren öppna-

des, ser jag Hans Maj:t springa utför en liten trappa i rum-

met och hörde generalen ropa: »Kungen springer ner, följ efter!»

Jag kände intet, hvart trappan bar, men supponerade, att

Kungen skulle genom densamma komma åt hvalfvet vid

Lejonbacken och taga den vägen för att undkomma, om han

ej inom slottet kunde gömma sig eller ertappas af dem, som
följde efter. Jag fattade därföre i samma ögnablick det be-

slutet att försöka hinna möta Kungen i nyssnämnda hvalf

för att hindra honom blifva synlig eller komma ut bland fol-

ket, hvilken tanke följde mig ända igenom och var så myc-
ket lyckligare, som minsta försummelse gifvit Hans Maj:t

tid komma till Vakt- eller västra hvalfvet. Följderna däraf

äro nu okände, men måla sig med rysliga färgor vid åtan-

kan, om försöket ej misslyckats. Jag skyndade igenom rum-

men, som alla voro fulla af ämbetsmän, officerare och drabanter,
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med iakttagande af varsamhet för att ej uppväcka för mycken
uppmärksamhet, fördubblade farten i yttre rummen och trap-

porna, där öfver allt var fullt af folk, betjenter och bönder, 1 som
transporterade saker för resan, till hvalfvet, där vakten står,

och hvarest jag nedkom och tog vägen snedt öfver borg-

gården till norra eller Lejonhvalfvet och möter Kungen 8 a

i o alnar inpå borggården 2
i fullt språng med hatten på och

värja i handen, med utseende af vildhet och raseri, och äm-
nade [han] sig därifrån jag kom, eller till västra hvalfvet till

vakten. 3 Konungen hade en stund före sin flykt tagit general-

löjtnanten grefve Strömfelts värja, herr generalen ovetande.

Konungen studsade litet, då han kom mig närmare, drog

armen tillbaka för att med eftertryck stöta värjan i bröstet,

och var så när, att den snuddade vid knapparna på syrtuten,

då jag med vänstra handen parerade och hölt fast klingan i

handen, så att hon kroknade något; men den starka fart vi

bägge voro uti, gjorde, att hon körde in emellan armen och

syrtuten, följde armen utåt och gjorde en repa ifrån hand-

lofven till armbågen, hvarest värjan stack ut och blef sittande,

då Konungen släppte värjan och jag fattade med bägge mina

armar om Konungens axlar. Jag kände väl, att det sved

litet i armen, men trodde ej blessyren vara farlig, efter jag

utan olägenhet kunde nyttja armen, hvilket jag med nogare

efterseende fann. Repan var ej djup, endast några blod-

droppar färgade linnet, och någon ömhet kändes i armen 2

å 3 dagar efter. 4

Med all den aktning tid och tillfälle kunde medgifva

sökte jag förmå Konungen återvända i hast, med föreställ-

ning huru Hans Maj:t blottställde sig själf och andra för de

1
I trapporna mötte jag en drabant, som jag sedermera hört stannat, då han

såg mig springa, och när han sett mig fatta uti Konungen på borggården, sprungit

upp för att mana sina kamrater hjälpa Konungen, då 8 å io lupit till dörren,

men blifvit hindrade af korporalen vid drabanterna Alexander Jacob Forbes.

2 Hennes Kungl. Höghet Hertiginnan har uti sitt fönster sett, då jag fattade

Hans Maj: t.

3 Efter Konungens egen utsago.

* Konungen försäkrade mig, att, om han ej fallit i trapporna, då han sprang

ner, och brutit sin högra arm, hade han med mera säkerhet fört värjan och

trodde ändå, om han haft sin egen, som hade bättre klinga, att den gjort mig

mera skada.
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grufveligaste följder, men Kungen ropade om hjälp och fräls-

ning och skrek: »Släpp mig, släpp mig!» Mycket folk syn-

tes i gångarna1 och vid porten af slottet, som rusade till,

hvarföre jag fann rådligast göra samtalet så kort, som möj-

ligt var, och förklarade Kungen, att ömvändning måste ge-

nast ske, vände i detsamma om Konungen och tog med min

högra arm omkring ryggen och fattade stadigt i högra ar-

men med min vänstra hand och förde in Kungen i hvalfvet

med force, ehuru H. Maj:t satte sig däremot, så mycket

krafterna tilläto. Just som jag fick in Kungen i hvalfvet,

kom en arbetskarl, som jag tyckte från porten, där han för-

modligen varit sysslosatt att hjälpa Kungen ut, och fattade

i bägge armarna på mig och ropte tillika med Kungen om
hjälp och frälsning: »Kungen är öfverfallen, kom, vi skola

försvara vår kung!» Detta uppehöll mig något vid ingången,

emedan jag måste stanna, taga uti Konungen med den vänstra

handen och expediera min karl med den högra, så att han

öfvergaf fullföljandet af napptaget. Jag försäkrade honom,

att det var jag, som ville och skulle hjälpa Kungen. Under

allt detta hade jag aldrig dragit min sabel, men tagit mitt

parti, om mer folk hunnit tillkomma. Vid porten till vakten

lärer stallmästaren Schultzen stått, då denne karl kommit

ditspringandes och velat samla sorl, men han har genast på-

fordrat hans införande i vakten.

Som jag då förde Kungen tillbakars i hvalfvet åt korri-

doren, som går åt Hertigens sida, kom generalmajor baron

Adlercreutz, öfveradjutanten öfverstelöjtnanten baron Gustaf

von Otter, öfveradjutanten major Georg Johan De la Grange,

löjtnanten vid Lifregementsbrigadens kyrassierkår Gustaf

Adolf Hierta öfver borggården från Logårds- eller östra

hvalfvet (efter deras berättelse) och stallmästare Schultzen

ifrån vaktporten. Kungen var då mycket blek och afmattad,

sade sig må illa, ville stå eller sitta och hvila, men som intet

ögonblick i hela expeditionen var att förlora, sade jag: »Eders

1 Kungen sade mig, att Hans Maj:t ärnade sig till vakten, och trodde, att

folket tagit dess parti, hvilket jag försäkrade varit osäkert, emedan där glunka-

des vid min uppgång till Slottet, att om H. [Maj: t] skulle komma ut för att

resa, kraftiga steg däremot blefvo tagna, och har ej kunnat aflöpa utan°
t
blodiga

uppträden.
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Maj:t får hvila, då vi komma upp; låt oss bära, tag i benen»,

då somliga togo i benen och major De la Grange och jag

under hvar sin arm, och marschen fortsattes utan uppehåll.

Jag frågade generalen, hvilken väg vi borde gå för att

komma fort upp och blifva minst sedde, då generalen gick

förut och viste in i korridoren åt Logårdshvalfvet upp igenom

Drottningens rum till galleriet. Under uppgåendet ropade

Kungen till posterna, som voro af Tyska regementena, som
jag och de andra tyckte oss höra ömsom »skjut — feuer»,

1

då jag sade: »Kungen är sjuk, lät upp dörrarna», hvilket

skedde af soldaterna med stillhet och ordning.

I galleriet stannade vi litet att besinna, hvilken väg vi

skulle taga för att komma in i Kungens rum utan att pas-

sera de andra rummen, som voro uppfyllda af folk, då Kungen
själf gaf det rådet, att någon ginge omkring och lät upp

dörren till Hvita rummet, hvilket skedde, och hvarest vi in-

förde Kungen, som sattes på en stol. Kungen mådde en

stund illa och kräktes, men sedan lifmedikus Christian Ehren-

fried Weigel blifvit tillkallad, och man hunnit anskaffa, hvad

som kunde påfordras, kom Kungen sig småningom före och

förblef där i stillhet, till afresan skedde till Drottningholm

klockan i om natten, dit jag på kusksätet var Konungen
följaktig. Inuti vagnen åkte med Hans Maj:t hofmarskalken,

öfversten för Smålands Dragonregemente Isaac Lars Silf-

versparre, öfverstelöjtnanten baron Gustaf von Otter och

öfveradjutanten majoren De la Grange, bakpå vagnen löjt-

nanten vid Lifregementsbrigadens kyrassierkår Lars Ludvig

Trafvenfelt och löjtnanten vid f. d. Finska gardet Alex.

August Gripenwaldt.

Under bevakningen vid Drottningholm, ehuru jag flere

timmar om dygnet var inne hos Konungen, lät Konungen
aldrig märka sig något om denna händelse, förr än några

dagar efter ankomsten till Gripsholm eller den 28 Mars, då

Hans Maj:t så väl för hofmarskalken Silfversparre som för

mig särskildt gjorde en lika berättelse om hela förloppet med
tillägg af hvad i noter är anfördt. Gripsholm den 30 Mars 1809.

1 Konungen sade mig, att han ropade »Folgen mir!>

För hundra år sen.





IV.

ÖFVERCEREMONIMÄSTAREN

LEONHARD von HAUSSWOLFFS
BREF 1809—1810

TILL EXELLENSEN GREFVE NILS POSSE

Å HELLEKIS.





Det första ryktet om västra armén; rannsakningarna med Rodais m. fl.; ryktet

besannas; förberedelser för Konungens afresa ; hans tillfångatagande; flyktförsöket

och Konungens behandling därefter; proklamation om det skedda; säkerhets-

åtgärder i hufvudstaden ; Konungens förflyttning till Drottningholm ; den nya kon-

seljen; bevakningen på Drottningholm; gardenas rehabilitering; riksdagskallelsen;

Adlersparre; kurirer till utlandet och notifikation för de främmande sändebuden;

anekdot.

Den 1 6 mars 1809.

Onsdagen den 8 mars begynte på eftermiddagen ett rykte

utsprida sig, att uti den västra armén uppstått ett missnöje,

och att den vore i marsch hit upp till Stockholm. Detta an-

sågs vara af dylika berättelser, hvars sanning kunde sättas

i tvifvelsmål. Öfverstelöjtnanten le chevalier de Rodais näm-

ner detta rykte för excellens Stedingk och lärer äfven yttrat

sig hafva hört det på Societeten. Excellensen Stedingk fann

berättelsen sådan, att han ej borde låta Konungen vara i

okunnighet därom, ifall han ej redan kände det. Han sätter

sig strax i sin vagn, reser till Haga, kommer dit vid pass
3
/4 till 8 om aftonen och meddelar berättelsen, sådan han

den fått, beder Hans Maj:t skaffa närmare underrättelser

därom och framför allt söka hjälpa landet till fred, det enda

som kunde hindra inrikes krig. Detta senare lärer blifvit

onådigt upptaget och Stedingk ålagd säga sin man, hvilket

han äfven gjorde. Befallning gafs genast om hästars fram-

komst, och vid pass 3
/4 till 9 om aftonen kom Hans Maj:t

till staden, och Stedingk befalltes äfven följa med till slottet.

Herr Rodais blef eftersänd, polisen i rörelse för att spionera

hvad som kunnat höras, och Hans Maj:t var i staden till

efter 3 om natten. Kurirer hafva blifvit afsända till öster

och väster, söder och norr, och som herr Rodais vid sin

audiens lärer nämnt sig hört det på Societeten, kom under-
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ståthållaren Edelcreutz om natten klockan 12 dit för att se,

om några voro där. Allt var där ledigt, och tvenne af be-

tjeningen var sysslosatta med att uppgöra sina räkningar

för dagen. Han gick dock in i alla rummen för att se om
några voro där kascherade, men fann alla tomma och mörka,

ålade betjeningen uppgifva, hvilka som varit där på dagen,

och gjorde sig därå en lista. För alla, som bodde så, att de

kunde se fackelskenet vid Kungens inkomst till staden, var

den bekant, men den öfriga delen af staden visste ej det

minsta däraf. Man gissade, hvad orsaken till ankomsten

kunde vara, och trodde kurirer voro anlända från Åland eller

något annat ställe, man fruktade Änkedrottningen eller Hertigen

vara sjuka, med ett ord, man visste ej hvad man skulle tro.

Torsdagen därpå fick man höra allmänt ofvan stående be-

rättelse, och till alla dem, som spisat middag på Societeten

eller varit uppe på dagen, kom kallelse att infinna sig för

polisen. De blefvo då noga förhörda, om de kände, hvem

som nämnt detta rykte där. De gjorde reda för sin dag,

hvar de varit och hvad de gjort, men ingen hade där hört

något. En skall yttrat, att han hört det på Nya bron af

tvenne karlar, som gått framför honom och i hans tankar

sett ut som tvenne polisbetjenter, hvilken hela kår han dock

intet kände.

Fredagen den io' var Hans Maj:t i staden förmiddagen, då

Stedingk och Rodais hade samfäldt företräde. De justerade polis-

protokollen voro då inkomna, och som ingen hört något på So-

cieteten, kom herr Rodais i förlägenhet och visste ej, hvar

han hört det. En afskedad ryttmästare Silfverstolpe och kam-

marherren Gyllenstorm voro äfven uppkallade. Man säger, att

de äfven haft företräde, och att Hans Maj:t emot dem varit

ganska nådig, men att det varit tvärt emot med de andra,

ty när Stedingk kom ut, dånade han af, och herr Rodais an-

nonserades arrest på högvakten. Hans Maj:t reste ut till

Haga klockan vid pass 4 e. m., och ännu kände man intet

från västra armén och sades, att ingen af kurirerna voro

återkomna.

Lördags morgon sedan Kungen var inkommen och paraden

slutad, fick man se herr Rodais utsläppt och ännu ingenting

1 Bör vara lördagen den ii:te. Anmärkning af von Schotings hand.
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från armén, men rykten att han vore i Örebro och i starkt

antågande under öfverstelöjtnant Georg Adlersparres befäl,

att baron Bror Cederström och grefve Leijonstedt vore arre-

sterade, att landshöfdingarna Axel Rosen i Karlstad och Löf-

wenskiöld i Örebro voro det äfven, att hvar man framtågade,

var bönderna beredvilliga skaffa dem fort, ty deras prokla-

mationer voro att endast skaffa fred och hjälpa dem af med
krigsgärden och de tryckande pålagorna.

Söndagen den 12 mars har Hans Maj:t kommit eftermid-

dagen till staden. Magistraten sammankallades och antyddes

att emottaga vakthållningen i staden, emedan Hans Maj:t

ärnade begifva sig med alla härvarande trupper emot rebel-

lerna. Stadsportarna blefvo tillspärrade och alla avenyer till

slottet besattes med dubbel vakt. Riksmarskalken grefve

Fersen, som söndagsmiddagen var på Haga, hade befallning

kvarblifva där, till dess Kungen återkom. Eftermiddagen kom
bud till Drottningen att låta arrangera till afresa med Kron-

prinsen och prinsessan Sophie; de små prinsessorna skulle

tills vidare kvarblifva. Kungen lagade här till resa, och den

skulle ske med egna hästar till Södertelje. Härvarande

trupper beordrades med största skyndsamhet aftåga dit, och

Hans Maj:ts resa skulle ej ske fortare än truppernas marsch,

och middagstiden den 1 3 var därtill utsatt. Kungen blef inne

hela natten, och klockan 3 om morgonen blef grefve Fabian

Fersen eftersänd, fick befallning kalla Bankofullmäktige, som
ålades skaffa 2 millioner rdr. De hunno ej sammankomma
förr än 7 om morgonen. Statssekreteraren Rosenblad kom
och yrkade svar; tvenne säges blefvo gifna, det ena negativt,

det andra med projekt att emot säkra hypoteker diskontera

ett å två hundratusen rdr. Bägge dessa blefvo med onåde

ansedda och yrkades de 2 millionerna. Hvad på det nega-

tiva svaret följt för maktspråk, känner jag inte just precis,

men det lärer varit i de termer, att Bankofullmäktiges ansvar

för banken snart kunnat upphöra, ty banken skulle med arki-

vet och allt, hvad där för öfrigt fanns, flyttas till någon af de

södra orterna, utan att någon viss var uppgifven. Ordres voro

af generaladjutanten om natten expedierade till i staden va-

rande militära ämbetsmän att infinna sig torsdagen Konungen
till mötes uti Nyköping. Kanslipresidenten, excellens Ugglas,
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engelske ministern voro befallte vara med på resan, amiral

Nauckhoff, uppkallad klockan 5 om morgonen, befalltes vara

med på resan och frågade, om Kungen ämnade resa till sjöss,

hvarpå svarades: »Nej, men jag vill hafva Eder med hustru och

barn med oss.» Generalfälttygmästaren hade fått muntlig be-

fallning vid sitt hufvud att skaffa ett tolfpundigt batteri ka-

noner, som skulle följa med, och hans representation, att det

ej var att tillgå, gjorde intet, utan befalltes endast lyda.

Från Haga anlände emellertid en del af förtropparna af rese-

paquotillen, och så mycket bondvagnar, man af de närmaste

kring staden kunnat få, voro inkallade.

Efter vanligheten anlände emellertid till den vanliga para-

den generalspersoner och all militär, och sedan paraden var

slutad, gingo de upp i Pelarsalen till rapporten, emedan Hans

Maj: t var uti de bägge entresolerade stora rummen. Hans

excellens Klingspor inkallades uti det inre af dem, som är

med blått möbleradt, och har då med knäfall bedt Kungen

ej resa, kalla ständer eller göra fred, som blifvit ganska hårdt

besvaradt. Generalmajoren baron Adlercreutz gick genast

efter Klingspor in, och kaptenlöjtnanten med de vakthafvande

trodde, att han var af Konungen kallad, när Klingspor det

blef, och gjorde således ingen uppmärksamhet därvid. Adler-

creutz affordrade då Hans Maj:ts värja och förklarade Konun-

gen vara i arrest. Konungen ropade på hjälp, men dörrarna

voro stängda; med värjor bröt Lewenhaupt och baron Aker-

hielm dem upp, men blefvo öfvermannade af flera tillstötande

officerare, hvaraf en gick att hålla Konungens armar, medan

en annan tog värjan af honom, utan att tillfoga för öfrigt

Konungens person det minsta ondt. General Adlercreutz gick

ut, tog med våld generaladjutantskäppen af öfverste Melin,

förkunnade honom och kaptenlöjtnanten grefve Lewenhaupt

arrest och sände dem i generaladjutantsrummen. Allt detta sked-

de vid pass klockan V4 till 10 f. m. Jag känner intet, huru och

på hvad sätt Hertigen därom blef averterad, ty han var uti

sina rum och har varit oklädd och förmodligen sysslosatt med

sina reseanstalter, ty Konungens bref var kommet till honom

att med Hertiginnan begifva sig härifrån och den 14 dennes

vara i Södertelje, där Konungen då tänkte vara öfver en
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dag. Hofmarskalken Silfversparre var den, som höll Konun-

gen, medan värjan n^cktes af honom.

En stund efter, jag vet ej precist huru tidigt på f. m.,

lemnades hans excellens grefve Ugglas och grefve Carl Ström-

felt inne hos Konungen att förmå honom ytterligare till att

besinna sig, då han tycker värjan af Strömfelt, man säger

utan att han känt det, och springer hastigt ut genom den

dörren, som går till de små prinsessornas rum, deras garde-

robstrappa utföre till Lejonhvalfvet. Detta i moment kun-

nigt, löpa några officerare efter, och general Adlercreutz,

som ej kände kartan af slottet, sprang kungens stora trappa

och öfver borggården. Emellertid hade jägmästaren Greiff

motat Konungen, som med Strömfelts värja ville gifva honom

ett dödshugg, det han med vänstra handen parerade undan,

men blef i armen legert blesserad, höll dock med den högra

Konungen fast, till dess flera officerare tillkommo, hvarefter

de genom gångarna bar Konungen upp; men som de ej

kände den lilla trappan, skedde tåget till drottningens stora

trappa, uppföre den i hans rum. Konungen, afdånad, hade

i trappan kommit sig före, och ropade då åt därvarande för-

dubblade poster »Feuer», men utom det att de skyldrade, gjor-

des intet af dem ett steg.

En mängd af officerare voro på Konungens sida och i rum-

men samlade, och bevakningen blef efter denna scen, som

man önskat kunnat undvikas, starkare. Därvid lärer litet

glömska hos vederbörande varit, att de med syrtuter och

just ej rätt klädda infunnit sig å hans rum och kring hans

person, samt att tvenne mindre behagliga personer, herr

Schultz och herr Claesson, exadelsmän, som i Norrköping

afsade sig adelskap, äfven voro där, och baron Jacob Ceder-

ström, som i detta krig förlorat det ena benet, var där äfven.

Syrtuterna etc. tillsade hans excellens Klingspor dem att

aftaga eller gå hem [och] kläda sig, och Konungen yttrade,

att han trodde, det, om han skulle bevakas, borde det ske

af verkliga officerare och ej sådane, som ej mera vore det.

Cederström har Hans Maj:t varit nådig emot och befallt

honom sätta sig, efter det ej kunde annat än fatiguera

honom att så länge stå. Huru de andra bägge, som man

tycker ej bort kunna komma in om Slottet, när så sträng
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bevakning var, kommit därifrån, vet jag intet; men Ceder-

ström lärer länge varit kvar. Hos Hertigen samlades emel-

lertid alla kallade excellenser och ämbetsmän, och riksdrotset

som en skugga bars upp i en portechaise.

Vid pass klockan i feck jag befallning genast och oklädd

infinna mig hos Hertigen, som då sade en proklamation

vara af nöden att ske genom rikshärolden, hvarföre jag hade

att sätta mig i den vanliga rustningen samt uppkomma, så

fort möjligt var. Klockan Va 3 eftermiddagen vid pass kom
jag; men ett missförstånd med hästar gjorde, att jag ej förr

än efter klockan 3 kom från Slottet. Jag gjorde underdånig

hemställan, om icke proklamerandet på borggården och de

där vanliga fanfarer borde par délicatesse supprimeras, hvil-

ket Hertigen i nåder biföll. Således blef början på Riddarhus-

torget, och för att ej göra uppmärksamhet stodo hästarna

med trumpetare och eskort på yttre borggården, emedan

Konungen sades blifvit bevakad uti ett af de hvita rummen.

Proklamation finnes uti avisor för i går, den 15 dennes,

och mina vänner hafva sagt mig, att mitt utseende markerat

mina känslor.

Hofstallmästar baron Schwerin utsändes till Haga att

gifva riksmarskalken tillkänna, hvad som händt, så att han

därom fickavertera Drottningen. Excellens Carl Adam Wacht-

meister gick till Änkedrottningen med tidningen, och efter-

middagen såg Hertigen henne, men Hans Kungl. Höghet

var ej på Haga, som emellertid var spärradt och fördubblade

vakter, hvilket varade till den 14 eftermiddagen.

Här i staden regerade en förundransvärd tranquillité bland

innevånarne, som alltid blifver respektabelt och i synnerhet

vid en revolution. Hela dagen var yttre borggården full

med militär, men hindrades vid embouchurerna tillopp. Alla

gator uppfyllda med folk, och med mig följde en otrolig

mängd. På några ställen voro lama hurra, och jag bjöd till

så distinkt som möjligt att uppläsa, samt opinierade på det,

som kunde mest röra de nyfikna. Hans Maj:t hade på efter-

middagen varit mycket tranquil, och om natten klockan 1

skedde resan till Drottningholm uti en med 6 hästar bespänd

hofvagn. Hofmarskalken Silfversparre och öfveradjutanterna

von Otter och De la Grange åkte i vagnen med Konungen.
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På kusksätet satt bredvid kusken hofjägmästaren GreifF, och

bakpå vagnen stodo tvenne officerare. Man säger, att då

Konungen var i sina rum på Drottningholm, har Hans Maj:t

begärt af Silfversparre få se hans ordres, och då han visat

dem, förklarat mycket nöje att se Hertigens namn, emedan

han fruktat helt annat. Han har äfven åstundat se prokla-

mation, som då dagen efter utsändes.

Drottningen är allt på Haga med de Kungl. barnen, och

den 14 eftermiddagen var Ankedrottningen där, samt i går

den 15 var Hertiginnan och prinsessan Sophia Albertina

där. Scenen hos Drottningen och barnen med dem har varit

högst rörande.

Jag känner ej precis, hvilka som nu utgöra Hertigens kon-

selj, men har hört, att kallelsebref gått till riksdrotset, riks-

marskalken grefve Fersen, excellens Klingspor och Stedingk,

kanslipresidenten, generalmajor Adlercreutz, amiral Lager-

bielke och hans son, som är konstituerad förrätta hofkanslers-

ämbetet, och säges, att baron Zibet begärt sin tjenstledighet.

Excellens Klingspor är förordnad att vara öfverståthållare

i Stockholm och tog i går inträde uti Magistraten. Man
påstår excellens Ugglas är mycket missnöjd med, att han ej

blef det, och nog torde det gripa honom att ej vara med i

konseljen, när han var en af de, som skulle vara med på

resan nu. Hans betjäning var i rese-uniform, då jag gick

ut om morgonen klockan 10 och visste af intet, ty jag pas-

serade söndagen på söder hos en rik änkefru och visste all-

deles intet, hvad som passerat hela dagen. Fick ej heller

veta arresteringen, förrän jag kom till Mynttorget, där någon

mötte mig och berättade mig det, som jag då hade svårt

få i mitt hufvud.

Jag bifogar en afskrift af ett bihang, som skulle medfölja

avisen för den 1 2 mars, men det blef ej färdigt, förrän sedan

Hans Maj:t var arresterad, och således gafs det alldeles ej

ut.
T

Jag har sett det tryckt och fidélement kopierat det.

Man sluter däraf, att Hans Maj:ts tanke måtte hafva varit

att med våld möta rebellerna; men hvad all den tross eller

svit vid dylikt tillfälle skulle göra med, kan man ej begripa,

1 Proklamationen mot upproret, tryckt här ofvan sid. 35 f.
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ty krigsdepartementet hade hela natten varit uti activité för

att arrangera omflyttning af alla förråder, till och med sjuk-

husen tillhöriga saker, arkli etc, så att hufvudstaden skulle

blifva alldeles tom och ingen annan än borgarvakt bevaka

den. Till landshöfdingen i Uppsala hade bref anländt att

hitsända de penningar, som funnos i ränteriet, och kloc-

kan mellan 12 och 1 onsdagen anlände hans kurir med
18,000 rdr, som varit där; man känner intet, huruvida de

andra landshöfdingar fått dylika ordres. Till de södra

orter behöfdes de ej, efter resan skulle ställas dit.

Hofmarskalken Silfversparre är befälhafvare på Drottning-

holm, och dagligen äro där 16 officerare af differente kårer

till vaktens bestridande, och två skola ständigt vara inne i

rummet, de andra utanföre. Konungen är i sin sängkammare,

nämligen den stora blå, och konseljrummet. Uti audiensrum-

met äro officerare, och alla dörrar till biblioteket etc. äro

stängda. Bevakningen kring slottet är ganska stark af Lif-

regementets kyrassierer och grenadierbataljon. Hans Maj:t

skall vara mycket tranquil och sofva godt samt vara mycket

nådig emot dem, som äro vakthafvande, tala med dem och

till och med gå in i små societetskonversationer såsom med
baron Adolph Lagerbielke om m:lle Skogs vackerhet och

Innocenceorden. Silfversparre, som är en ganska hederlig

karl, skall äfven hafva alla möjliga attentioner, och alla iakt-

taga vördnaden för majestätet.

Den 13 om aftonen afsändes till Åland kurir, och med
den följde Lifgardets till fot fanor, och de andra Gardesrege-

mentenas. Dessa regementer komma åter till sitt förra värde,

men jag känner ej rätt deras organiserande ännu.

Baron Munck, som varit på sin gård Edby, var ej åter-

kommen, hvarför De Besche blef förordnad till vice hof-

marskalk och skall ansvara för att Konungens bord på Drott-

ningholm blifver med all égard serveradt. För de öfriga

vakthafvande är där äfven bord. Borgenstjerna, som var i

staden, är förordnad vara vice ståthållare på Stockholms slott

under Muncks frånvaro. Han är ännu ej kommen till staden,

åtminstone var han där ej klockan 1 1 f. m. i dag den 16

mars. Hertigen tillförordnar endast personer tills vidare till

de sysslor de få, så att rätta fullmakter ej utfärdas.
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I går afgick till vederbörande riksdagskallelse till den z

maj här i Stockholm, och Gud late ständerna ej blifva som

man förr haft prof på. Adlersparre vet jag ännu intet,

om han är kommen till staden. Man säger det vara lemnadt

i hans val, huru mycket folk af sin trupp han vill taga med
sig, och man tror, att minst 500 man däraf skola förläggas

på Drottningholm att förstärka därvarande bevakning. Nu
får man komma ut och in genom tullarna, där borgerskapet

har vakt, och i deras vård är äfven lemnade Banken och

Riksgäldskontoret. Här är Gudi lof till dato ganska tranquilt

i hufvudstaden ; men nog tyckes, som man behöfver något

mera trupper här än de Tyska regementer.

I går aftons lärer afrest härifrån som kurir till Hamburg
major De la Grange. Man säger han haft bref till Berna-

dotte med ouverturer om fred. Man vet ej, om han haft

bref till Bonaparte, eller negociationerna skola börjas genom

andra makter, men det vet man, att han hade bref till Kun-

gen i England och i Danmark, och ett egenhändigt bref

från Hertigen till Kurfursten af Baden, hvaruti varit ett från

Drottningen till sin fru moder. Hvad kurirer som för öfrigt

äro gångna, känner jag intet. Kanslipresidenten notificerade

officiellement le corps diplomatique, som nu består af den

portugisiske och engelske ministern, den romersk-kejserlige

och spanske chargé d'affaires, den skedda förändringen, och

är mig sagdt, att den engelske svarat, att han utbad sig nu

få vistas här en simple particulier, till dess han får nya in-

struktioner, men att njuta för sitt hus och person allt det

beskydd, som en mission får. Hvad de andra gjort, känner

jag intet, förrän jag träffar kanslipresidenten.

Här berättas, att excellens Claes Wachtmeister i måndags

förmiddag gått från slottet och på yttre borggården högt

yttrat och aftagit hatten : » Mina herrar', kungen är arresterad,

och det för landets väl.» En liten, obetydelig herre säger:

»Om så är, Eders Excellens, så lärer det väl skola vara tyst

ännu.» Detta har gifvit en plaisant anledning säga, att efter

brodern hade ett riksämbete, ville denne äfven hafva ett

med, och då vore riksskräfva(P) det rätta. Jag har ingen idé,

huru Magistraten emottagit excellens Klingspor, men som han

verkligen nu har en allmän estimation, så lära de vara nöjda
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styras af en sådan person, och Edelcreutz lärer mindre be-

tyda. I dag förmiddagen har Hertigen ej ännu sett Drott-

ningen, men hafver alla dagar bud och låter henne veta,

att Konungen mår väl. Det samma meddelas äfven till

Drottningholm om Drottningen och de Kungl. barnen.

2.

Ytterligare om den 13 mars; ryssarnas angrepp på Åland och svenska arméns

reträtt; fruktan för ryskt anfall mot Stockholm; åtskilliga den föregående rege-

ringens åtgärder ändrade; Klerckers afsked; stämningen vid hofvet.

Stockholm den 20 Mars 1809.

Hans Maj:t är allt på Drottningholm, skall vara mycket

tranquil, sofva väl och länge samt äta med god aptit.

Hofmarskalken Silfversparre är nu i staden, och under hans

frånvaro är bevakningen anförtrodd öfverstelöjtnanten baron

Carl von Otter, och alla dagar är till omb}'te af bevakningen

16 officerare af differente kårer där. Uti min förra rela-

tion har jag nämnt något, som jag får bedja Hans Excellens

förlåta mig. Jag erinrar mig hafva anfört, att Hans Kungl.

Höghet ej varit hos Konungen den 16 [0:13] mars. Han
hade fått Konungens bref om resan, och en stund därefter,

omkring klockan 7. fått befallning infinna sig, då han, så

fort klädsel möjligen kunnat ske, infunnit sig, har sökt afböja

resan, men genast gått till sig. Efter honom lärer 3 å 4

varit inne, innan excellens Klingspor fick företräde, då

katastrofen genast hände.

Det återstår mig att skaffa mig reda, huru det tillgick,

när man erbjöd Hertigen riksföreståndareskapet, ty jag såg,

att riksdrotset med fiere excellenser blefvo inkallade uti ett

af de små kabinetten, som äro innanför det stora rummet,

där fordom konseljer höllos.

I förrgår kom här en tidning ifrån Åland, att ryssarna

äro där omkring 25 tusen man, och att en affär var redan

börjad innan majoren vid Lifgardet till häst Arfwedsson anlände

till vår åländske befälhafvare von Döbeln. En parlamentär,
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öfverstelöjtnant Lagerbring, jämte Arwedsson afsändes genast

till ryska generalitetet med berättelse om, hvad här tilldragit

sig, och att anhålla om uppskof med vidare fienteligheter,

men svaren lära ej varit gynnande; emellertid blefvo en sort

negociationer, och löfte gafs, att om ej den kolonn, som

dragit sig strandvägen för att falla oss i ryggen, kunde hinna

göra sin väg, skulle hela vår armé få tåga med allt artilleri,

ammunition med mera öfver till Sverige, och de 1,400 sjuka,

som finnas där, skola, allt eftersom de tillfriskna, få begifva

sig till Sverige och ej göras till fångar. En del magasiner

är till de sjukas behof kvarlemnade. Reträtten skall hafva

gått med all möjlig ordning och klokhet; men vid början af

affären hafva 4 officerare af Lifgardet till fot, baron Ridder-

stolpe, baron Henning Wrangel, Stellan Mörner och grefve

Schwerin med något af deras trupp [tagits till fånga]. Kap-

ten Engelbrechten med 30 man af Södermanlands rege-

mente, som hade emot sig 5 bataljoner, saknas, och tror man

dem äfven blifvit fångna. Man fruktar nog, att 80 å 100

man torde vid allt detta vara med döda, fångna och bles-

serade för oss förlorade. Den yngste Lantingshausen skall

vara blesserad i ben eller fot eller låret (berättelserna variera),

och hans fader lärer sändt åkdon efter dem bägge.

Man hafver här smickrat sig med det hopp, att ryssarne

skulle förblifva kvar och ej komma längre, men här berättas,

att i går aftons kommit tidningar, som injaga fruktan, att i

deras plan torde vara en ankomst hit till hufvudstaden. Lif-

regementets härvarande kyrassierer lära hafva fått ordres att

begifva sig till Grisselhamnstrakten att förstärka armén;

den åländska lärer ej stort öfverstigit 3,000 man, och

de där förlagda trupper äro ringa till antalet, så att man ej

kan af dessa förvänta stort motstånd. Jag har i dag väl

sett mycket folk på den förmiddags-cour Hertigen alla mån-

dagar och torsdagar gifver kl. mellan 9— 10, men fick ej tala

med någon af dem, som kunna känna något. Hvad jag af

vissa personers utseenden trodde mig kunna sluta, var, att ej

goda tidningar voro komna. Man säger, att i går varit en

stor krigskonselj uti krigscollegio af alla härvarande generaler,

och äro nu här hans excellens Essen och baron Gustaf Arm-

felt. Generalmajor Sandels är ifrån norra armén hitkommen
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med flere öfverstar. Skulle ryktet vara grundadt, som dock

endast anses för ett löst rykte, att ryssarna yttrat, det en

kolonn af dem vore gången öfver Kvarken, så ser det äfven-

tyrligt ut på allt sätt.

Hennes Maj:t Drottningen med de Kungl. barnen äro allt

på Haga, och att hon är bedröfvad, kan ej undras på. Dess

hälsa är dessutom klen.

Under den 3 mars var befalldt, att vederbörande skall ut-

gifva fordringsbevis till dem, som gjort förlidet år leve-

ranser till armén och flottorna, hvilka skulle löpa med ränta,

tills betalningen skedde. Dessa bevis blefvo nu under den

14 mars inhiberade, sedan riksdagskallelsen utgått. Under

den 14 är äfven ämbetsbref afgånget till regementschefs

och landshöfdingar att inställa rekrytering med landtvärnet,

och att om någon landtvärnist finnes, som har hemmansbruk,

den genast utan villkor får från landtvärnet lösgifvas. Äf-

ven under den 14 dennes är ett bref rörande Gardesrege-

mentenas rehabiliterande till tvenne i stället för tre förut.

Hinner jag få afskrift af brefvet, skall den meddelas.

Under den 18 mars är generalen af Klercker entledigad

ifrån dess befäl öfver norra finska armén, och i hans ställe

är generallöjtnanten herr baron Fabian Wrede därtill utnämnd.

Klercker har uti brefvet fått mycket komplimenter, och dess

höga ålder anföres såsom skäl till demission. Han är född

1734, men han behåller sin fulla lön och, så länge kriget

påstår, de månatliga 100 rdr banco, som han för befälet

haft.

Änkedrottningens och de öfriga kungl. hofstaterna lefva gan-

ska instängda, och synas [icke] på stora soupéer eller någonstä-

des en public, utan endast på ganska få visiter hos sin släkt.

I förrgårs uppvaktade jag grefvinnan De la Gardie, som

sade mig, att Änkedrottningen är mycket bedröfvad. Hennes

Maj:t har dock varit ganska nådig, när excellens Klingspor

presenterades såsom öfverståthållare, då hon länge tält med
honom, men jämt torkat sina ögon.
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3.

Återtåget från Åland; förberedelser för riksdagsceremonier: marknadspriser;

väderleken ; riksdrotsens helsa.

[Omkring den 20 mars 1809.]
1

För nådiga hågkomsterna af den 9 och 1 2 dennes aflägges

vördnadsfull tacksägelse med fägnad öfver herrskapets väl-

måga. Var Carl X:des tåg öfver Balt förundransvärdt, så

blifver det nu från Åland det äfven. Några kanoner lära vi

fått sänka för hästars trötthets skull, men det skall vara

obetydligt. Ryska generalen var i veckan förut afrest och lärer

väl nu kunna vara passerad Torneå, efter resan skedde norrom.

Jag har haft så mycket göra, att jag knappt haft tid tänka

på förra tider uti Norrköping, utan får nu bläddra i min före-

trädares journaler för att se, hvad han tecknat för 1786— 1789

rörande ministrar vid de riksdagar, och vara beredd, då frå-

gor därom mig visserligen göras. I alla fall blifver Mars

månad en märkelig månad. Utom fröken Ulla Mörner, som

beder hälsa och litet vågar stödja på sin fot med tillhjälp af

krycka, har jag ej kunnat se någon af de andra vännerna

på dessa förflutna dagar. Ehuru öfverhopad af göromål jag

kan vara, blifver dock alltid Eders Excellens' alltid visade

grace uti varmaste minne. Jag tror ej, att de handlande i

Göteborg varit så gifmilde, som berättelsen var, så framt de

ej varit säkra om att kunna snart taga det igen. Här har [man]

enträget nekat, och det oaktadt har kaffe och socker stigit,

efter man förväntar ofred med köpmans-kabinettet i S:t James.

Det var lyckeligt, att berättelsen om landtvärnets magasins-

händelse var ogrundad.

På Adelsön och Svartsjölandet har stormen rasat faselig.

Tak och skorstenar hafva tagit mycken skada. Det är obe-

gripeligt, att det, som inträffat med västra armén, var all-

deles okändt den 12 på Hellekis. Riksdrotsens utflykt i

måndags har bekommit illa, 2:ne stenar äro ånyo framfödda,

men rosen i hans ben har slagit hål. Han är dock tämlig

1 Brefvet saknar datum och är i samlingen inbundet i oriktig ordning, men

torde afgått omkring den 20.

For hundra år sen. 5
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bättre, än man kunnat förmoda. Här är en behagelig väder-

lek. Om min respekt anhålles till fru grefvinnan och fröken.

Min vördnad för Eders Excellens är oafiåtelig.

4.

Ryktet om ryssarnas antågande ; dess inverkan på f. d. konungen ; stillestån-

det på Åland; plan att föra f. d. konungen till Gripsholm; Adlersparres intåg;

Adlercreutz om den 13 mars; familjen Lantingshausen; värmländska fördelnin-

gens inkvartering.

Stockholm den 23 Mars 1809.

Af mitt bref den 20 dennes lärer Eders Excellens funnit

den fruktan man här hade, att ryssarna voro i antågande.

Tidningen var ej officiell, utan hade [kommit] genom resande,

som i första förskräckelsen tagit det parti resa hit. Hela

måndagen gick således flera berättelser därom, till dess man

tisdag morgon den 21 fick den tidning, som avisen för i går

innehöll, om ett stillestånd. Det återgaf oss här någon tran-

quillité. Man vill känna, att då man berättade denna huf-

vudstadens fruktan för Hans Maj:t, har han blifvit förskräckt

och bleknat om läpparna samt yttrat sig ej trott det skulle

komma därtill, hvarefter han gått till ett fönster och sett

spekulativ ut, men för öfrigt ej yttrat något. Jag har intet

träffat någon af de vakthafvande, utan har detta endast af

berättelser. Man har några dagar omtalt, att Hans Maj:t

skulle föras till Gripsholm, men när, har man ej sagt. I

dag har en bonde yttrat för någon, att bönder voro befallta

i dag vara med skjuts vid Drottningholm, och jägmästaren

Greiff har i går skolat sagt åt någon, att han sonderat is-

vägen till Fittja, som skall vara säker. Detta är dock endast

lösa berättelser, som Eders Excellens närmare skall blifva un-

derrättad om, när jag får dem säkra. Man tror sig äfven

känna, att man ej sagt Hans Maj:t tillståndet, och uträknas,

att det skett för att underhålla fruktan för ryssarnas ankomst

och kanske därigenom få honom att mindre fästa sig vid trans-

porten till Gripsholm. Detta är från dylika kanaler, som före-

nämnde.
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I går den 22 klockan 12 middagstiden anlände öfverste-

löjtnant Adlersparre med sina af västra armén samlade

trupper, Nerike och Vermlands, Västmanlands, Dalregementet,

Lifregements-brigadens husarkår och 6 kanoner. Man upp-

gifver antalet till 3,000 man. De marscherade genom staden

öfver Riddarehustorget, Stora Nygatan och Skeppsbron,

hvarest de uppställdes på linje eller front; hvilket det i mili-

tär stil heter, vet jag intet. Hertigen har ridit ned från

Slottet och hälsat dem, och är mig [sagdt] Hans Kungl.

Höghet varit mycket toucherad. Jag säger: är mig sagdt,

ty jag satt på mitt ämbetsrum på Riddareholmcn och hörde

endast från Riddarehustorget musiken, som varade länge, och

en gång ett hurrande, som jag föreställer mig varit, då herr

öfverstelöjtnant Adlersparre syntes på torget. Detsamma
hördes äfven på flere ställen, och är mig berättadt, att i

hans excellens grefve Ruuths hus, där under herrskapets från-

varo släkten förmodligen varit, viftats och hurrats ifrån fönst-

ren. Hans excellens' herrar svågrar torde därtill gifvit anledning.

Jag har hört, att general Adlercreutz uti flere officerares

närvaro tält om katastrofen den 13 och försäkrat, att det

kostat på honom taga det steget, efter Hans Maj:t vid alla

tillfällen visat honom utmärkt nåd, men att, som han funnit

detta [vara] det enda medel att rädda fäderneslandet från

den farliga fara, uti hvilken det störtades, måste det enskilte

tänkesättet vika. Han hade dessutom haft de förmånligaste

tillbud från Ryssland, som han med en svensks känslor af-

slagit. Ryska visiten vid Grisselhamn utvisar äfven, hvad

som var oss här ämnadt, och hufvudstaden blottad på allt

försvar; ty ingen enda kanon eller artillerist skulle här lemnas

kvar, utom en kapten eller major Gethe, som ej var i

god odeur, efter han varit med vid Helsinge misslyckade affär.

Grefve Lantingshausen har nu bägge sina söner sedan den

20 om måndagen här. Den äldste är ingen fara med, endast

han efter sin svåra sjukdom får krafter. Den yngstes bles-

syr är i vaden och på intet sätt farlig. Glädjen har hos

modern kunnat verka litet på humöret, men hennes åkom-

ma skall vara utan hjälp. Som grefvinnan Stockenströms

hela våning med därtill hörande domestikrum äro lediga,

har grefve Lantingshausen där inrymt 30 man och nödigt
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befäl af i går anlända trupper, till hvilka han i går aftons

gaf fri aftonmåltid. För andra af adelsståndet med mindre

moyen torde detta blifva ett svårt exempel [att] följa och

för förmögna goda hushållare ännu svårare att göra utan att

brumma. Dessa trupper äro inkvarterade på Drottninggatan

och dess gränder, ty chefen bor i det Westmanska stora hu-

set, och artilleriparken står därutanför på den breda gatan,

som går från Drottninggatan till Adolf Fredriks kyrka.

Öfverstlelöjtnant Adlersparre har i går spisat middag hos

Hertigen och, som man tror, då blifvit personligen känd af

generalmajor Adlercreutz. Man har sagt mig, att Adlercreutz

haft mycket göra med de unga herrar, som varit medverkande

vid detta tillfälle, hvilka velat hafva arresteringar på vissa per-

soner, som han afvändt med god lämpa såsom olagliga steg.

5.

Societetsnyheter; drottningen och de kungl. barnen; grefve Ugglas' uteslutning

ur beredningen; farhågor rörande sillfisket; västra arméns officerare; riksdrotsens

hälsotillstånd m. m.

Den 2$ mars 1809.

För nådiga brefvet af den 16 dennes aflägges vördnads-

full tacksägelse. Min måndagsafton passerades i ett litet säll-

skap hos grefvinnan Meijerfelt, där hans excellens Essen med
sin fru var, och grefvinnan Silfversparre, född Sparre, excel-

lenserna Carl Adam Wachtmeister och Klinckowström samt

general Strömfelt voro, som alla bad hälsa, och voro glada

öfver herrskapets välmåga. Fru Wrangel och fröken Ulla

Mörner såg jag i förgår morgon, då jag var hos dem
för att meddela nyheten om stilleståndet, helst jag kunde

föreställa mig, att de, som vi andra, voro altererade, och

bedrog mig intet uti min uträkning.

Här är behagligt väder, men har i natt varit skamligt kallt.

Jag har dock i förmiddag varit på Haga att efterfråga Drott-

ningen, som är bedröfvad, men mår för öfrigt tämlig väl,

sedan frossan upphört. I går var Kronprinsen och prin-

sessan Sophia Vilhelmina inne att gratulera Hertiginnan på
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hennes födelsedag. Kronprinsen hade ingen vakt med sig

flera än officeraren af Lifdrabanterna och en af de Tyska samt

page. Det lärer varit att dämpa ryktet, som gått, att han

äfven varit tagen i förvar.

Allmänt säges, att hans excellens grefve Ugglas har mistat

sin plats i .beredningen, där han alltid fört ett högt [språk?].

Som min expedition ej haft föredragning där på några da-

gar, så känner jag ej sanningen däraf.

Det är visst en stor olycka för landet, om sillen uteblifver

och landet kommer i den belägenhet, som varit före 1750-

talets början, att endast hafva Glaschowsill, som jag i min

barndom hörde omtalas.

En anekdot har jag nyss hört, att alla officerarne vid nu

hitkomna trupper afiagt det hvita bandet om vänstra armen.

Kanske är det ett förebud att vilja glömma 1772 och dess

regeringsform. Bättre har man svårt få, om man endast

ändrar litet i tvenne §§, om krig och drätselverket.

Riksdrotsen är efter 19 framfödda stenar befriad från en

tung börda, men hans ben med rosaktig svullnad har slagit

hål och gör omöjlighet för honom att gå ännu på en tid.

Till fru grefvinnan och fröken anhåller jag om min respekt.

Min vördnad för Eders Excellens är oaflåtelig. Excellens

Axel Oxenstierna väntas i dessa dagar i staden. Ryssarne

lärer hafva skrämt dem hit.

6.

F. d. konungens förflyttning till Gripsholm; anordningar därstädes; Adler-

sparre och Hertigen; De la Grange's och Suremains beskickningar; vakthållningen

i hufvudstaden; militära nyheter: Döbeln, Armfelt m. m.; lugnet i Stockholm.

Stockholm den 27 mars 1809 afgår detta.

Den 24 om morgonen klockan mellan 8 och 9 afreste Hans

Maj:t hela isvägen på släda ifrån Drottningholm till Grips-

holm och har anländt dit vid pass klockan 2 eftermiddagen.

Huru och på hvad sätt man åkt, känner jag ej, men att

Svartsjölandet var uppbådadt till resan, det känner jag, [samt]
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att af Lifregementsbrigadens indelta infanteri, som nu kallas

dess Grenadierkår, lärer varit halfva bataljon indelt med fullt

öfver- och undergevär på slädar och kälkar att eskortera.

Jag blifver ofullkomlig i min beskrifning, om hästtrupp varit

med och till huru stort antal, men jag förmodar eller tror

det, ty en lös berättelse anförde, att man på det enda

hviloställe, som isvägen dit varit, hade [med] trompeten gifvit

tillkänna, när man skulle laga sig till och börja att mar-

schera.

Man har sagt mig, att Hans Maj:t önskat komma till Grips-

holm, men lärer funnit det vid ditkomsten mindre behageligt,

ty mig är berättadt, att Hans Maj:t är uti den stora sängkam-

maren och det där innanföre varande konseljrummet, som sa-

lig kungen ockuperade, men att man uti förstnämnde rum

murat igen det fönster, som går ut åt sjön, och endast lem-

nat det öppet, som går åt borggården, och att man äfven

med mur igenstängt den dörren, som gick till en liten kom-

munikationstrappa med de andra våningarna. Jag har ej va-

rit så mycket på Gripsholm, att jag precis känner rummens

belägenhet, men Eders Excellens torde bättre känna den,

och torde ej vara underligt, om man af dessa tillslutningar

tror det vara snarare en arrest än en kungl. boning. Dylika

känslor äro ej underliga, helst historien lemnar underrättelser

om det slottets forna bruk. Nu har jag ej hört mera där-

ifrån.

Här löper ikring staden en afskrift af det bref, som öfver-

stelöjtnanten Adlersparre skrifvit till Hertigen i anledning af det

han fick, sedan katastrofen var skedd. Jag bifogar denna

afskrift.
J

Jag minnes ej, om jag i mina förra bref meddelat, att ge-

nast efter den 13 mars afsändes härifrån major De la Grange

med bref till fransyske generalen i Köpenhamn Bernadotte.

och den 15 lärer, som mig är sagdt, m:r de Suremain

afgått till Paris med bref till N. Bonaparte. Den förre

lärer äfven haft med sig bref till danska regeringen; efter

den nye konungen aldrig annonserat sitt tillträde till rege-

mentet, vet jag ej visst, till hvem det varit adresseradt. Man

1 Det bekanta brefvet af den 18 mars, med några ändringar tryckt hos C. A.

Adlersparre, 180g års revolution, II, sid. no.
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känner, att ifrån den kommenderande ryska generalen är kom-
met svar om det begärda stilleståndet, men från ryska kej-

saren är mig ej bekant något vara ankommet, och torde han

ej varit, som här ville förljudas, uti Borgå.

I dag den 27 mars hafva de med tit. Adlersparre anlände

trupper begynt att äfven intaga vakter och hjälpa de Tyska
regementer. Jag vet ej, huru det är vid Slottet, men vid

Prinsessans palais har jag sett af dessa. Man tror, att tyskarna

rätt väl behöfde denna hjälp, ty deras styrka är mycket
minskad af dödsfall, sedan de kommit hit, och de voro förut

ej starka i nummer.

De gardesofficerare, som blefvo vid senaste affären på
Åland fångne, äro på sin paroll hemförlofvade och hitkomne.

General Döbeln skall nu vara här, men jag har ej sett ho-

nom. Man säger honom vara furieux öfver, att general Gu-

staf Wachtmeister fått befälet öfver armén, som nu är vid

Grisselhamn. Baron Armfelt lärer snart resa till västra

armén, där han har befälet efter krigspresidenten Ceder-

ström, som säges vara rest till sin grefvinna och vara sjuk.

Ifrån Skåne har jag ej hört det minsta, ehuru med sista

post kunde vara tidningar, sedan de fått veta katastrofen

här.

För nådiga skrifvelsen af den 2 1 dennes aflägges vörd-

nadsfull tacksägelse, och föreställer mig lifligen Eders Excel-

lenses förundran öfver mitt bref af den 16. Den tystnad och

tranquillité, som här råder, är och förblifver förundransvärd

och respektabel. Jag är glad hafva varit i Stockholm, så att

förvillande rykten ej kunnat förskräcka mig, och tog ifrån

den 7 mars mitt parti att med all kallsinnighet gå alla be-

rättelser till mötes, men nog kunde de vara kännbara vid

nogare eftersinnande. Om min respekt anhåller jag. Min

vördnad är oafiåtelig.
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7.

Ehrenheims afgång från kanslipresidentsämbetet; generaladjutantsbefattningen

i Stockholm; Tibell; återblick på den 13 mars; Armfelts nya befäl; ryssarna;

Tolls afsked; den fångne konungen på Gripsholm.

Stockholm den 30 mars 1809.

I dag för 1 7 år sedan kunde vi ej tro oss öfverlefva, hvad

sedan skett, och gårdagen var mig lika sensibel som de före-

gående årens sedan 1792.
1

Kanslipresidenten baron Ehrenheim har nedlagt sitt äm-

bete. Man vet ej, om det varit distraktion, eller om katastro-

fen den 13 dennes haft den verkan på honom, att han skall

hafva gjort tvenne stora misstag, som nu föranlåtit hans

reträtt. När jag uppgaf de, som först kallades uti Her-

tigens konselj, tror jag mig hafva förbigått presidenten ba-

ron Lagerheim. Sedan i måndags är den ökad med 3 leda-

möter (Ehrenheim är ej där): excellens Essen, vice amiral

Stedingk, hvilken nu är generaladjutant af flottorne, som baron

Rajalin förr var, och öfverstelöjtnanten Georg Adlersparre.

Att den delade befattningen af befälhafvande generaladju-

tant i Stockholm och generaladjutant för armén upphört och

bägge detaljerne äro sammanslagne, lärer jag ej nämnt i mitt

förra bref. Generalmajor Tibell har lemnat den [han] hade,

och således har nu Adlercreutz bägge. Man påstår, att herr

Tibell nu berättar öfverallt, huru han gjort Hans Maj:t re-

presentationer emot vissa mesures och författningar, som ta-

gits, men att han ej kunde hindra de ordres, som han noga

förvarat på allt, hvad han expedierat. Andra föra nu samma
talan, och att döma af alla anledningar är saken trolig, ehuru

man kan hafva svårt föreställa sig, att lycksökare bruka kon-

tradicera.

Att döma af alla sammanlagda berättelser om, hvad som
tilldragit sig natten emellan den 12 och 13 dennes, och då

befallte tillställningar, synes som Hans Maj:ts sinnesförfattning

hafver varit i en olyckelig ställning. De arrangement Hans
Maj:t tog till sin säkerhet af fördubblade vakter med skarpa

1 29 mars 1792 var Gustaf III:s dödsdag.
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skott, boucherade avenyer till slottet, tullars stränga bevak-

ning, allt tjente till planens utförande emot honom, och all-

mänt påstås, att det ej varit förr än efter klockan 6 om mor-

gonen, som man tagit beslutet att skynda med det gjorda

steget, ty hade resan skett, så var ett inbördes krig ej att

undvika och vi här kvarlemnade till ett oblidt öde. På en

annan sida tror man, det han aldrig kommit utur Stockholm,

emedan 800 man borgare voro verklig i full ordning att det

vid tullen hindra, och desamma tillbjödos Bankofullmäktige

till deras tjenst och försvar. Vid ett dylikt tillfälle af oför-

modadt hinder hade utgången kunnat blifva mycket osäker

för honom och dess familj, som åtminstone fått alteration på
sin lott.

Baron Armfelt är i dag rest till Engsö och i öfvermorgon

skola hans adjutanter möta honom i Västerås och fortsätta

resan till västra armén, där han nu är en chef i stället för

presidenten Cederström.

General Wrede är redan afrest till sitt befäl öfver norra

armén att aflösa general Klercker och grefve Gustaf Wacht-

meister öfver den från Åland öfverkomne. Man längtar ef-

ter att få höra ratifikation på stilleståndet komma från ryske

kejsaren, som i dag på förmiddagen ej ännu var kunnigt.

Excellens Toll har lemnat befälet öfver södra armén till

grefve Carl Mörner. Huru det skett, känner jag intet, men
endast sanningen däraf.

Hofmarskalken Silfversparre har i veckan en dag varit

inne i staden ifrån Gripsholm. Han och officerare, som va-

rit där vakthafvande, omtala den tranquillité, som skall råda

hos Hans Maj:t, som alla dagar är klädd i sin fulla uniform,

dock utan värjan förstås, och fäster mycket uppmärksamt

öga på officerarnes accoutrement, att den är i full ordning.

Han skall gå i discourser om de många porträtter där finnas

och känner flera anekdoter om dem. Dessemellan går han

fram och åter i rummet, läser ibland uti bibeln, som han då

bläddrar mycket uti, utan att man precist vet, hvad böcker

eller kapitel som fästa hans uppmärksamhet. Tåget dit har

varit briljant, först 200 man infanteri af Lifregementsbriga-

den, fördelta 4 på hvar bondskrinda, och en kanontrain, där-

efter jägmästar Greiff som vägvisare, därpå baron Rålamb,
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Konungens släda, där Silfversparre åkte med honom och en

trompetare bakpå att gifva ordres med trumpet, efter den

officerare i slädar och infanteri med kanontrain, samt slutelig

den vanliga eller nödiga betjeningen. Man frukosterade på
halfva vägen.

8.

Reflexioner öfver den 13 Mars, försöken att försvara konungen, hans flykt

m. m.; Ehrenheims afgång; Lagerbielke och Engeström; Adlersparres klubb och

planer på Hertigens utropande till kung; Alopeus i Stockholm; konseljen; baron

Munck; ängeln på den hvita hästen; duc de Pienne; konungens sinnestillstånd

på Gripsholm; ryssarnas reträtt från Umeå m. m.

Stockholm den 3 April 1809.

Som jag de förra postdagar endast fästat min uppmärk-

samhet vid inträffande händelsers berättande, fruktar jag mig

hafva förbigått att hafva den äran aflägga vördnadsfull tack-

sägelse för nådiga hågkomsten af den 21— 23 Mars, och

hoppas Eders Excellens det nådigt förlåter samt är försäkrad

om min lifliga erkänsla. Min tid räcker alltid till, när fråga

är att lemna Eders Excellens prof af min vördnad, och skulle

jag haft största förebråelse, om jag utur akt låtit meddela Eders

Excellens en så noga detaljerad relation, som den kommit

till min kunskap. Jag bjuder till förskaffa mig sanningen

och undvika vidlyftigheter, hvilka senare dock äro oskilj-

aktiga ifrån sådane berättelser, och oaktadt min föresats att

ej göra några reflexioner, som kunna synas partiska, så är

nästan omöjeligt undvika dem. Som jag hoppas, att man ej

uppbryter bref och aldraminst kan hålla de till Eder Excellens

misstänkte, så kan jag äfven tillåta mig dem. Min bön, att

brefven gömmas, är densamma, som jag under kriget 1788

gjorde till fältmarskalken m. m. grefve Meijerfelt. Den kom-

mer ej af egenkärlek, ty jag sätter ej mina bref i jämförelse

med den mängd mémoires franska historien följt; men det
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är roligt för en själf att i en framtid återkalla minnet af hän-

delser, som man öfvervarit.

Denna och revolution 1772 blifva bägge förundransvärda

för samtida och eftervärlden i anseende till den tranquillité,

hvarmed de utfördes, och att ingen blodsutgjutelse därvid

varit. Här är nu i denna stund så tranquilt, att om nätterna,

utom de vanliga hästpatrouilles, nästan ingen synes på ga-

torna. Ännu obegripeligare, att en kung med sådan makt
blifver i förvar tagen uti sina rum, utan att våld brukas [för

att] befria honom. Jag vet ej, hvad jag skall kalla de försök,

som med värjan i handen gjordes af kaptenlöjtnanten grefve

Charles Emil Lewenhaupt, kapten vid Lifgardet till häst ba-

ron Gustaf Fredric Akerhielm och pågen F. A. Drufva

samt en hoflakej med en eldgaffel för att uppbryta dörren,

hvilken ej var låst, utan af 2 a 3 adjutanter hölts inifrån

sluten, och som öppnades, så snart man fått värjan af Hans
Maj:t. Majoren vid Adlercreutzska regementet, riddaren Georg

Ulfsparre ryckte värjan af Kungen, då hofmarskalk Silfver-

sparre bemäktigat sig dess armar, och det var då, [som] Ko-
nungen skrek på våld och förräderi, som gjorde de försva-

rande uppmärksamma, oaktadt de förut sett flere gå in, sedan

excellens Klingspor och baron Adlercreutz gått in i rummet

;

men de trodde, att Kungen, som själf ropat in Klingspor,

därom gifvit förut ordres.

Att excellens Ugglas och grefve Carl Strömfelt lemnade

Kungen tillfälle undankomma, var väl på en sida underligt;

men dem gafs inträde för att söka tranquillisera Hans Maj:

t

öfver händelsen och ej bevaka; men huru han fått Strömfelts

värja är obegripeligt, helst han skall påstå sig ej veta, huru

och när det skett. Dessa herrar kände väl, att där var en

dörr och utgång, men de andre lära alldeles intet känt kar-

tan af slottet, och det syntes bäst, efter de, sedan Hans Maj:t

undkommit, sprungo stora trappan ned och fingo se honom

på borggården vid porten till Lejonhvalfvet samt sedan, när

de buro upp honom, gingo drottningens stora trappa, hvar-

igenom skiltvakterna fingo idé om händelsen och gjorde van-

lig honnör. Man påstår, att Hans Maj:t då ropat åt dem:

gefur. De ordres, som söndagen den 12 om aftonen voro

gifne, att med fördubblade vakter och skarpa skott bevaka
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alla portar af slottet och endast lemna den till högvakten till

passage öppen med stark bevakning, tjente nu till medel att

instänga honom själf; ty hade han kommit ut genom porten

till Lejonbacken, hade förlägenheten blifvit faselig, och blods-

utgjutelse fruktansvärdt oundvikelig.

Jag blifver alltid af Eders Excellens' tanke att fästa min

uppmärksamhet på Silfversparre, som, uppfödd inom hof och

nu varande vid prinsessan Sophia Albertinas, kunnat taga

det parti. Kanske var det lyckeligt, att han är med, efter

han är en hederlig och tranquil man. Allmänt säges, att

Hans Maj:t är nöjd med honom. Han har nu både den

militäriske och ekonomiske detaljen på Gripsholm, och

Borgenstierna är här i staden.

Att grefve Strömfelts värja blifvit krokig är, hvad jag hört,

men hvar den framdeles skall förvaras, känner jag ej.

Excellens Stedingk har, som det påstås, blifvit mäkta illa

bemött af Hans Maj: t, och le chevalier de Rodais led i första

början mycket i publiken, men nu äro de bägge tete levée.

Konungen fortfarer allt att med tranquillité vistas på Grips-

holm; men jag känner ej, hvad rum han rätteligen bebor, ty

de officerare af bevakningen, som jag träffat, hafva aldrig

förr sett Gripsholm och kunna således ej göra redo därföre,

och baron Rålamb har jag ej träffat. Den heliga veckan

har gjort, att jag utom baron Sparre ej sett någon af veder-

börande vänner. Han beder hjärteligen hälsa.

Den 27 Mars nedlade kanslipresidenten baron Ehrenheim

sitt ämbete och lärer behålla sin lön tills vidare. I början

har han, som det säges, varit bemött med mycket förtroende

och ej gifvits minsta anledning tro, att man ville blifva af

med honom; men man påstår, att han på en gång fått se

personer i kabinettet blanda sig med hetta i hans ämbets-

göromål, som dem ej angått, och presidentskap i kammar-

rätten blef honom erbjudet, då han begärde betänketid. Hans

första bref till Napoleon har varit endast en berättelse om händel-

sen, och att Sverige adresserade sig till honom såsom la partie

principale des puissances belligérantes, utan att för öfrigt

några onödiga komplimenter varit däruti. Detta har baron

Gustaf Lagerbielke funnit nog kallt, och därföre sändes nu

grefve Robert Rosen med ett ytterligare bref, som i samråd
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med tit. Adlersparre förmodelig är uppsatt; ty han arbetar,

som det säges, alla dagar med baronen uti kabinettet.

Då man gjorde anbudet af president i kammarrätten, hade

man ännu ej tält vid excellens Stedingk, om han ville blifva

chef de la chancellerie, och när man det gjorde, blef hans

svar på det uttryckeligaste negativt, och således gafs Ehren-

heim åter förtroendet; men då han fant saken haltande, tog

han sitt beslut begära sin dimmission och fick den den 27 Mars.

Jag känner ganska väl, att man sedan förlidet år haft

misstanke på Ehrenheim att vara det engelska systemet för

mycket tillgifven, hvilket jag i början ej ville tro, men då

jag af en händelse en gång hörde, att hans discours ej en-

dast var diplomatisk, utan utspädd med reflexioner öfver

militäriske manceuvres, tyckte jag mig äfven hafva anled-

ning tro sanningen af hvad jag hört. Jag finner, att en

skrifvare bör vara det, och att uniformer på dem och evolu-

tionsdiscours ej passa.

Baron Lagerbielke hetes nu emellertid vara å la tete af

utrikesaffärerna. Efter han under Badenska resan torde haft

mycken del i de förra tillställningarne, så får han nu söka

jämka sakerna bäst han kan. Hofkansleren och kommendö-
ren af Nordstjärneorden Lars von Engeström är nu efter-

skrifven att blifva kanslipresident. Man medgifver visst, att

det är en kunnig man och van vid det ministeriella, men
här finnas de, som känna, det han har mycken egenkärlek

(hvem är utan?), mycken envisa, ett outsläckeligt hat till

Ryssland, som han fattat under sitt vistande i Polen, då han

såg det kabinettets knep där, och en utomordentelig kärlek för

indigenatet i Polen, som nu betyder intet. Till allt detta

lägger jag den oförsiktighet, om jag så får kalla det, att

1792 komma hit, då han hade tvenne bröder invecklade uti

konungamordet, och att då söka vinna för dem det dylike

ej förtjent, helst som deras belägenhet och deltagande ej var

tvetydig, utan nog uppdagad.

Uti Westmanska huset, där öfverstelöjtnant Adlersparre

bor, och där hans högvakt skall vara 50 man hvar dag och

hela artilleritrain äfven står utanföre, har han inrättat en

klubb för sina officerare, där de hvar afton skola infinna sig,

eller ock finnas i sina kvarter. Han skall hålla en ganska
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sträng disciplin, och det lärer kanske behöfvas, ty man på-

står, att hvar och en af dessa unga herrar tycka sig vara

väl förtjente af fäderneslandet. De komma ej ihåg, att saken

var gjord, innan de kommo hit. Man påstår, att en dag i

förra veckan har en motion hos dem med hetta blifvit gjord,

att utropa Hertigen för konung, men att majoren vid Lif-

regementsbrigadens husarkår de Charliére och majoren vid

Dalregementet Christian Klingspor (: densamma, som var page

hos hertig Fredric :) med en eller annan till, som jag ej hört

namn på, varit däremot af det skäl, att deras förening en-

dast skett för att genom riksens ständers sammankallande

bereda rikets väl, och som de nu äro kallade, få de vidtaga,

hvad de behaga, och således förföll saken. I mångas tanka

var detta just en otjenst emot Hertigen att nu väcka dylik

fråga. I alla fall är fruktansvärdt, att de herrarnes samfund

ej veta, hvad de vilja, och således blifva slutelig nödsakade

lyda de föreskrifter, som man fruktar komma från västra och

östra sidan, redan i Erfurt afgjorda.

Herr Alopeus anlände hit den 31 Mars om afton klockan

emellan 8 och 9 och bor i fru Langenbergs hus n:o 8 på
Fredsgatan, där han förut bodde. Han har i förgår aftons

klockan mot 6 haft företräde hos Hertigen, men ännu har

ej något af hans medhafvande depescher transpirerat. Man
lefver i hopp få höra något, efter man synes något benägen

gå ifrån den hemlighetsprincip, som förr rådt uti diplomatiska

vägen.

I lördags den 1 April har varit kabinett, och man säger,

att Hertigen upplifvat den förr brukade metod att tillkalla

kabinettsråder, och att hans excellens Klingspor och öfverste-

löjtnant Adlersparre varit kallade. Det brukades ej under

förmyndareregeringen, utan då gick det, som salig kungen

brukade sedan 1789, endast ensam med den föredragande

statssekreteraren

.

Baron Munck var ej här, när katastrofen den 13 hände,

och det var kanske en lycka för honom själf och andra,

att en sådan m:r fier-å-bras [ej] var närvarande. Han
har på Strömsholm fått veta det, och i början alldeles intet

velat tro det, men vid ytterligare försäkringar om sanningen

fallit ned i en stol, suttit en stund orörlig och, när han kom
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sig före, hastigt uppstigit, slagit sig för pannan och sagt:

»Huru skall jag nu skicka mig?» Nu är han här, men jag har

ej sett honom och ej heller hört någon nämna honom.

I anledning däraf att man påstår, det Hans Maj:t fästat

mycken uppmärksamhet vid den ängeln på en hvit häst, som
Uppenbarelseboken omtalar, har man gjort den anmärkning,

att öfverstelöjtnant Adlersparre vid sitt intåg med trup-

perna ridit på en mycket fringant hvit häst. Om det var

hans egen eller om lånt, vet jag intet. Man påstår, att en

härvarande fransos yttrat, a la suite af berättelsen om Ko-
nungens arrestering och alla de försiktighetsmått om sitt be-

varande han förut tagit, som blefvo vända emot honom själf,

»a-t-on jamais vu quelque chose de si bete», och att en när-

varande hastigt svarat: »Oui, les cotelettes de Louis XVI a

son evasion.» Om det är gifvet, var det ganska väl träffadt.

A propos af fransos, så är duc de Pienne nu befriad från

sitt instängda lif, ty han var aldrig utom porten i excellens

Fersens hus, af fruktan att någon skulle påminna sig hans

person. Han är nu ibland ute, fast jag ej sett honom, och

lärer ej sättas i fråga, att han skall resa.

Någon, som nyligen kommit från Gripsholm, har berättat,

att humöret i den förflutna veckan ej varit synnerlig godt.

Man tror, att något hopp varit få Drottningen dit, som man
finner ej ske. Dessutom säges, att Hans Maj:t har ett be-

synnerligt skratt, som ofta påkommer. Om Eders Excellens

erinrar sig, så hade Konungen dylik åkomma 1792 eller 1793,

som då gjorde uppmärksamhet och embarraserade medici.

Man har dessutom förmärkt, mest nu i sednare tider, att uti

nedanet har hans humör alltid varit besynnerligare än i ny-

månaden. Det säges, att han haft några underliga propos,

som föranlåtit Silfversparre att erinra, det man visat Hans

Maj: t all möjelig égard och vördnad, men att sådana propos

kunde åstadkomma en mindre behagelig ändring. Han har

en dag, efter mycket gående af och an i rummet, med myc-

ken allvarsamhet sagt: »Jag fruktar herrarne förhastat sig

med sitt tagne steg, ty jag hade en dråpelig plan i mitt

hufvud till mitt rikes väl, men de tillåta den ej att utveckla

sig.» Hans Maj: t har tagit somliga officerare af de vakt-

hafvande en rebut, och man har då budit till att undvika
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dem man kände det med; men som här är brist på sådane,

lärer man nu mindre gifva uppmärksamhet därpå. I alla fall

är hans belägenhet alltid beklagansvärd. För landet är olycka,

att hans sinnesförfattning så länge fått ostörd tillstäda det

oss öfvergått. Han skall fästa sig mycket vid småsaker af

uniformer och tala om ändringar han vill göra därvid. Sedan

nu gardesregementer åter uppkommit, hafva officerarne fått

ordres återtaga sina förra knappar och sultaner, hvilket han

funnit besynnerligt och förklarat sin förundran öfver ett

sådant steg med ett flatskratt. Hans enda sittande occupa-

tion är att hafva en bibel på ett bord, att sätta sig där och

bläddra samt läsa litet, sedan gå och åter bläddra i den,

utan att de vakthafvande precist kunna veta, hvar han fästat

rätt sin uppmärksamhet. Det är mig ej möjeligt att hvarken

uppteckna eller ihågkomma alla de underligheter, som anföras,

och det är Eders Excellens nådig förlåter mig.

Nu är den lyckeliga tidning kommen, att ryssarna 9,000

man starka aftågat ifrån Umeå. De hafva återlemnat maga-

sinerne och endast tagit 4 dagars proviant, som de offererat

sig betala. De skola under hela sitt vistande där skickat

[sig] mycket väl och med all fogelighet bemött alla. I mor-

gon lära vi få detta i tidningarna.

Herr Alopeus har Påskafton souperat hos baron Love de

Geer och i går varit hos statssekreteraren Lagerbrings. Han

är kammarherre med nyckel, har 2:ne crachats af S:t Anna
och S:t Wladimir, är pudrad, har goda och höfliga fasoner

samt på intet sätt stolt, utan mycket artigare än fordom.

Hans resa har således mariginerat honom, som väl behöfdes.

9.

Den planerade kuppen den 8 febr. ; rykten om densamma; anekdot om Adler-

sparres återinträde i tjenst; beskickning till Petersburg; Bernadotte; Englands

hållning; förändringar i militärbefäl
;
gardesregementena; Hertigens hälsa; västra

arméns fest för Adlercreutz, m. m.

Stockholm den 17 April 1809.

Katastrofen, som här tilldrog sig den 13 Mars, var till-

ämnad att ske onsdagen den 8 Februari, men på ett helt
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annat sätt, hvilket jag för några dagar sedan fick höra; men
jag fruktar nog, att det ej gått så lyckeligt och tyst som
detta, och skulle tillgått på följande sätt. Då Hans Maj:t

som vanligen onsdagarne reste efter tiggareaudienser sent

ut till Haga, skulle [han] där i parken på det mest isolé stället

blifva af de utsedde gripen, 2:ne skulle vara för hans per-

son, 2:ne kaptenlöjtnanten, 2:ne pågen, 2:ne kammarhusaren
och hingstridaren. Han skulle föras, jag vet ej hvart, där

man då haft en rysk uniform i beredskap att påkläda honom,
hvarefter han skulle afföras till Vaxholms fästning att där

såsom rysk fånge noga bevakas. Huru stort rätta antalet

af de då på Beckers värdshus församlade varit, känner jag ej

med visshet, men uppgifves de till 20, och somliga säga, att

planen varit där utanföre attakera och införa [honom] där

för att göra toiletten. Herrarnes plan lärer varit något

omogen, ty mig är försäkradt, att en dispyt emellan 2:ne

af dem, huru man, sedan förvartagningen var skedd, skulle

förhålla sig, gjort att det för den afton blef uppskjutet. För

mig äro äfven de bägge uppgifne, nämligen Hans Gerta (o: Järta),

fordom baron, men sedan Norrköpings riksdag sig kallande

Gerta, och majoren vid Fältmätningskåren Carl Eric Skjölde-

brand, son af öfverste Anders Fredric Skjöldebrand och Pella

Höpken. Säker, att brefvet går lyckeligt till sin destination,

kan jag våga nämna dessa, som i annat fall vore en crime

beskylla folk för en sådan sak, och sedan det är hos Eders

Excellens, vet jag visst, att förtroendet ej missbrukas. Jag
har äfven hört, att kaptenen vid Lifgardet baron Henning

Adam Wrangel varit af det sällskapet och haft sig uppdra-

get det kinkigaste af förrättningen.

Det är små händelser i societeten, som man i moment ej reflek-

terar på, men efteråt finner orsak till. Nämnde dag säger mig ett

fruntimmer: »Jag känner, att ni är mycket sensible och deltager

uti vänners olyckor eller missöden, och lofva mig, att ni intet alte-

rerar Eder, om ni får höra något; mer kan jag ej säga Eder,

men nämn för ingen det minsta, och fråga mig intet mera.»

Jag, som hört någon ledsamhet vara på bane uti hennes fa-

milj, trodde där blifva något utbrott, och vände således mina

tankar ditåt med föresats att taga alla berättelser tranquilt

och sträckte sedan ut den föresatsen till alla ämnen, hvar-

För hundra år sen. r
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dock ej utan känsla, då saken hände. Hon har sedan sagt

mig, att hon fått samma förmaning af en vän och ej kände

det minsta af saken. Som jag antecknar i min almanacka,

hvar jag är buden till middag eller afton för att sedan ej

mankera visiter, så vet jag, att det var den 8 Februari,

efter jag säkert vet, hvar jag souperade den afton, och där

hade jag säkert visat alteration, fast den ej blifvit skadelig

för min hälsa.

Efter jag sladdrar litet om min person, så är en

annan liten sak passerad, som jag vill roga Eders Excel-

lens med. Förledet år, då armén här rördes, var jag några

dagar inne för en liten opasslighet. När jag kom ut på

kansliet, nämner man, att ryttmästaren Georg Adlersparre

gått in i tjenst och fått en majorsfullmakt. Jag har då ytt-

rat: »Det blifver en dyr fullmakt.» Någon säger då, att han

kostar litet öfver 40 rdlr, hvarpå jag helt allvarsamt sagt:

»Dem mäktar han väl med; men den, som gifvit den, och

den, som rekommenderat därtill, torde få dryg känning där-

af.» Jag har alldeles glömt detta, till dess för några dagar sedan

en af de närvarande påmint sig det och yttrade för mig sin

förundran öfver min besynnerliga aning eller, snarare sagdt,

var nyfiken veta, hvad orsak jag hade till den. Jag utbad

mig slippa uppgifva dem och försäkrade endast, att nu in-

träffade händelser aldrig kunde falla mig i sinnet, men väl

pretentioner i befordringsväg och ändringar i militär exer-

cis etc; ty jag erinrade mig, att han 1791 fick 200 rdlr be-

löning för ett projekteradt kavallerireglemente, och när han

retirerade sig utur tjensten under förmyndareregeringen,

skedde det med något humör öfver något Hertigen gjorde,

som ej behagade honom; att jag kände, det han var bland

de missnöjde i Norrköping, fast jag ej rätt kunde erinra

mig, hvad där på Riddarehuset passerat, efter jag ej där

hade säte.

Majoren vid Tavastehus jägarebataljon och riddaren af

S. O. Thomas Henric Adlercreutz, broder till generalen, var

sänd med ett bref ifrån excellensen Stedingk till fransyska

ambassadören Caulaincourt, som han ej fick resa längre med

än till sista station vid S:t Petersburg, där antingen ambassa-
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dören själf eller någon af honom autoriserad person skulle

emottaga bref och ditsända svar. Detta har skett, och Adler-

creutz är återkommen, och säges svaret höfligt
1

. Men Berna-

dottes får jag i afskrift. Det hafva vi sett i tidningarna ge-

nom utdrag. Förlåt, att jag satt i tankarne, när jag skref

det utstrukna, ty det kan jag aldrig hafva hopp att få. Man
gör af de från England komne tidningar hopp, att ej vänska-

pen blifver störd, utan lemnas oss fria händer göra vår fred.

Baron Tawast är under den 8 April åter insatt uti

generalstaben såsom generaladjutant. Under den 15 Mars

hade öfversten baron Fleetwood fått afsked från det rege-

mente, som skulle bära hans namn, och nu är Gardesrege-

mente. Han behåller sina löningsförmåner och står kvar

i armén som öfveradjutant. MajorWilhelm Tornérhielm vid förra

Gardet har blifvit äfven på begäran entledigad ifrån sin

majorstjenst, behåller sina löningsförmåner, till dess han blif-

ver pensionsmässig, och står kvar som major i armén. Man
tror, att anledningen till bägge desse herrars reträtt är den,

att officerarne vid före detta Fleetwoodska, nu Gardes-

regementet varit uppretade öfver, att de så godvilligt lemnat

deras fanor, och varit tämmelig fritaliga därvid, så att de

kanske däraf funnit nödigt taga detta steg. Under den 14

april är unga grefve Brahe befordrad till kornett vid Lif-

regements-brigadens husarkår. Jag tycker just, att det var

väl han kom till den kåren och ej till Lifgardet till häst, där

fatiguerna äro faseliga med exercis och dagelig hästrygg,

som hans hälsa säkert ej tillät, ty han ser klen ut.

Hertigen har varit plågad af en reumatism i ena sidan, men
är nu bättre, dock tycker jag, att han går ganska illa, och

Gud late det ej varit något allvarsammare. Han gifver cour

alla måndagar och torsdagar, och jag var där i dag klockan

9 f. m., men har ej varit där på mer än 3 veckor; ty jag

har min gamla vana att ej ofta vara på dylikt och kan göra

det, efter jag, Gudi lof, har intet att söka och är alltid utan

pretention.

I förgår gaf västra armén en stor diner uti Innocence-ordens

1 Här är öfverstruket: Tidningar innehålla utdrag af brefvet, som är mig

lofvadt i afskrift och skall då sändas. Jag tviflar dock, att jag kan få det.

{Anm. af utg.)
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stora matsal åt general Adlercreutz och flere ämbetsmän af

civil och militär. Där har gått largement till och varit

mycket skålar, allt afpassade till epoken. Man berättar

äfven, att Adlercreutz och Adlersparre gifvit hvarandra hand-

slag på att med enighet befordra sitt stora företag. Mellan-

pjesen af dekoration på plateau har varit en god smak. Den
har föreställt fru Svea på en hög piedestal, hvilken sist-

nämnde varit ganska irreguliert afplockad och utholkad, så

att ganska litet af rätta basis var kvar, utan frun såg ut,

som [hon] hölt på att ramla, men hindrades därifrån ge-

nom det understöd tvenne sablar, en pistol och general Adler-

creutz' vapen gaf åt henne, som stod på den ena sidan emot

foten. Denna dessein, väl exsekverad, lärer vara gifven af

major Carl Eric Sjköldebrand, och är jag nästan säker på

det, ty han är verkelig full af talent.

Lifgrenadierregementet är nu i marsch hit, men man vet

ej, om de skola aflösa Lifregementets grenadierkår på Grips-

holm, eller om de skola till Grisselhamn, hvarifrån Andra

gardesregementet väntas. För nådiga hågkomsten af den 9

aflägges vördnadsfull tacksägelse. Jag bifogar några afskrif-

ter att öka samlingen med.

IO.

Greiffs relation om statshvälfningen ; talet 13 och Gustaf IV Adolf; Grips-

holm; anmärkningar mot taffeln därstädes; rykten om landtmarskalk vid riks-

dagen; samlande af fullmakter; Klingspor som öfverståthållare.

Bilaga: Anmärkning om talet 13.

Stockholm den 24 April 1809.

Med posten i dag har en vän lofvat mig sända till Eders

Excellens en afskrift, som jag tagit af Greiffs relation om
arrestering den 13 Mars, och han var nyfiken få läsa. Do-

kumentet torde få ett rum uti samlingen och har sitt värde
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af sanningen, efter det är rättadt af Konungen själf, som
Greiff anförer.

1 Den omtalte vännen lofvade äfven sända

några afskrifter af bref, som jag ej ännu sett, men skall be-

gära af honom.

Här medföljer en anmärkning man gjort vid nummertalet

13, som kan vara besynnerligt nog, att det talet fogat sig

till märkeliga händelser för Hans Maj:t. Jag finner det ej

slå in med i3:de konungen af Vasaätten, efter man, för att

få det, gått förbi drottning Ulrica Eleonora, som likvisst var

krönt, fast hon knappt regerade ett år.
2 — På Gripsholm

lärer ställningen vara lika som förr, och occupationerna de

samma, dock tillökte med att konungen låtit hämta till sig

en fortepiano och spelar ibland på den.

Med några af där på vakt varande unga officerare lärer

för 14 dagar sedan varit något gräl rörande vinet, och hof-

marskalken Silfversparre rapporterat till generaladjutanten

samt utbedt sig få befrielse från sådane gäster. Han skall

med mycket moderation yttrat för de herrarna, att han med-

gaf väl, att vinet ej var godt, men att, som det var Konun-

gens bord, vid hvilket han och de hade den äran spisa, så

fordrade aktningen, att man med mera afpassade ord klagade.

Alla medgifva, att det är ett gement vin, som herr kommerse-

rådet Koschell fournerar åt hofvet, och har länge på Haga
varit klagomål öfver det, men utan verkan, af baron Munck,

som dock ej hos sig dricker det sämsta vinet. De 4 namn-

gifne herrar officerare äro af den klass, att deras stora so-

ciété och deras friandises inhämtas för deras penningar hos

fru Hoffsten eller d}dikt spiskvarter, där vinet lär vara föga

bättre, men något dyrare. Tvenne af dem lära äfven fått

smak på läckerheter uti kadettkåren på Carlberg, nämligen

löjtnanten vid förra Finska, nu Andra gardet Carl Lud-

vig von Hohenhausen och löjtnanten vid Fältmätningskåren

Johan Petter Lefrén, hvilken sistnämnde varit hufvudman för

grälet och fört ordet. Han hade sändt en hoflakej till Ma-

riefreds stadskällare att köpa sig en butelj vin, men den

hänt ej tillbaka, innan man var uppstigen från bordet, och

således kom Silfversparre att få känna saken. De andre

1 Berättelsen är tryckt här ofvan sid. 43.
2 Anmärkningen är tryckt såsom bilaga efter detta bref.
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bägge äro en Boije, som jag ej vet vid hvilket regemente

han är, och ryttmästaren vid Lifregementets kyrassierer

Jacob von Engeström. Dessa, i synnerhet den sista, har han

mindre klagat öfver, ty de hafva endast sagt, att vinet var

elakt, det han medgaf. Mera vet jag ej härom. Jag har

hört, att detta bord skall falla sig dyrt, och kunde på sätt

och vis undvikas, efter de herrar, som kommenderas dit,

hafva sitt fälttraktamente; men sedan man börjat, lärer man

väl få fortsätta därmed.

Excellens Essen har afslagit tillbudet blifva landtmarskalk,

och nu tager man för afgjordt, att det blifver generalmajoren

och landshöfdingen i Kalmar Anckarsvärd, som äfven lärer

vara hitkommen i dessa dagar. Man påstår, att om den

förre blifvit, hade herr Adlersparre genom sin intime liaison

med baron Silfverschiöld, Essens svåger, styrt honom, och

nu styrer han genom sonen, kapten vid gardet baron Carl

Henric Anckarsvärd, som Adlersparre har i sina händer.

Man tror ej, att herr Adlersparre är så lindrig i sina pro-

jekter, som baron Adlercreutz, och synes man af den tanka,

att den västra armén kunnat ganska väl vända om, sedan

revolution innan dess ankomst var skedd. Hvad general

Anckarsvärd vidkommer, så har det visst varit en klok man,

i synnerhet uti det, som kunnat röra skärgårdsflottan, och i

början af sitt landshöfdingeskap talte man alltid om honom

med mycken distinktion. Nu i sednare tider har jag hört,

att hans fru skall regeras af en ganska stark hushållsanda,

som har mycken infiuence på honom, och, när tankarna en-

dast äro spända på dylikt, torde hafva händt, att de öfriga

kunskaper något möglat. I alla fall önskar jag, att ej man

må komma att applicera hit, hvad Voltaire anförer i Henriade

på ett ställe: Tel brille au second rang, qui s'éclipse au

premier.

Man har sagt mig, att herr Adlersparre skall vara försedd

med en mängd fullmakter, som han ej lärer framkomma med,

förr än han får känna sig före, huru hans steg kan komma
att anses. — Ordensdagen blifver, som i äldre tider, måltider

uti matsalar och rådsrummen.

Intet tror jag, att herr Edelcreutz betyder så mycket som

förr, men excellens Klingspor håller honom väl vid margi-
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nålen. Att Klingspor emottog detta ämbete, undrar jag

intet på, ty efter han mist sin stora befattning i Finland,

var det alltid en agrément få ständigt här kvarblifva, och,

som han nu på den militäriska banan förskaffat sig en stor

reputation, är han nu allmänt estimerad, och man säger bor-

gerskapet är nöjdt med honom. Gubben Grill, som dog 1799,

var i sin tid missnöjd, att ej en homme de qualité var öfver-

ståthållare, ty grefve Ugglas hade man känt som diskont-

ombudsman.

För nådiga brefvet af den 16 dennes aflägges vördnadsfull

tacksägelse. Jag hinner ej [i] dag besvara det.

BILAGA.

ANMÄRKNING OM NUMMER 1 3.

13 bokstäfver uti namnet Gustaf Adolph 1
.

i3:de konungen af Vasa-ätten. NB i.

1 3 år var Kungen, då han blef konung.

13 år regerat som myndig konung.

13 Martii arresterad.

22 gånger 13 år efter konung Gustaf den I:s kröningsdag år

1523. NB 2.

Om nummerna 1 och 3, hvilka utgöra 13, omvändas, blifver 31,

som är Konungens ålder.

Om till 13 adderas nummerna 1 och 3, så fås 17, som är den
tid han varit konung efter kung Gustaf den III:s död.

{Anmärkningar af Hausswolff.)

NB 1. Måtte räknas ifrån Vasa-ätten på följande sätt: Gustaf I—Eric XIV

—Johan III— Carl IX— Carl X Gustaf— Carl XI—Carl XII— Fredric—Adolph

Fredric—Gustaf III—Gustaf IV Adolph. [Hausswolff har öfverhoppat Sigismund

och Gustaf II Adolf. Anm. af titg."\

NB 2. Detta är falskt, ty han förklarades för konung 1523 och kröntes

1528; det är således, sedan han blef konung, som detta tal går ihop.

1 Så står hos Hausswolff. Förmodligen har mellan namnen uteglömts siffran

IV, hvilken räknats såsom en bokstaf för att få antalet till tretton.

(Anm. af utg.')
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Ständernas tacksägelser till Hertigen, Klingspor, Adlercreutz och Adlersparre;

den senares uppträdande därvid; debatt på Riddarhuset om adelskapsafsägelserna

1 800 ; konstitutionsförslag ; Robert von Rosens återkomst från Napoleon och Schwe-

rins från Petersburg; planen om Hertigens utropande till kung.

Stockholm den 8 Maj 1809.

Om mitt bref blifver confust, torde Eders Excellens nådigt

det ursäkta, ty jag har i dag åter gjort en promenad ikring

staden att kalla ständerna i morgon på Rikssalen, sedan de

varit i kyrkan, och befinner mig litet fatiguerad af konsten.

Jag skall bjuda till att samla tankarna och gifva en liten idé

om de angelägenheter, som redan Adeln funnit sig vid att

omtala. Baron Alexander Rudbeck har i fredags den 5

dennes satt i fråga, om icke Adeln borde tacka hans excellens

Klingspor och herr Adlercreutz med herr Adlersparre, men
man förglömde därmed börja hos Hans Kongl. Höghet Her-

tigen. Erinringar gjordes därom, och medständerna upp-

manades därtill, och i lördags den 6 blef den stora deputa-

tion, som vanligen går af alla 4 stånden, hvardera anfördt

af sin talman, som då tackade Hertigen, för det han nådigt fräl-

sat fäderneslandet, och utbad sig dag till riksdagens öppnande.

Vid samma tid, som propositionen om tacksägelseadressen

ventilerades, mellankom, att hvarken Klingspor eller Adler-

creutz kommo in, utan väntades på herr Adlersparre, som
grefve Bunge och flere officiella sökte kring gator och grän-

der, hade jag så när sagt; men han var ej att finna. Saken

var den, [att] han undanhöll sig, emedan han ville känna sig

före, huru ständerna togo det steg, som han med västra

armén tagit, och således blef han borta; men deputationer

gingo till de andra stånden, och de deciderade äfven, att de

nämnde herrar borde tackas, för det de frälsat fäderneslandet.

Sedan detta skett, kunde han infinna sig på Riddarehuset,

men det måste ske med éclat. Han marscherade ifrån Westman-
ska huset, där han bor, Drottninggatan utföre till Riddarehuset,

omgifven af alla sina officerare, af hvilka de, som ej hörde

till Adeln, lemnade vid porten, och han infant sig med de



andre uti Riddarehusets kanslirum, där han med Klingspor

och Adlercreutz skulle afbida företräde. Detta fingo de och

komplimenterna, som drogo så långt ut, att Hertigen ej fick

deputationerna förr än klockan mot 2, då de väntades kloc-

kan 12. Jag föreställer mig, [att] talen komma i riksdags-

tidningarne.

En baron Stael von Holstein från Torsebro krutbruk ville

rentvätta de, som afsade sig adelskap i Norrköping, och där

blef häftiga debatter, som slöts med, att öfverste Skjöldebrand

dagen efter eller lördagen obligerade Staél taga sina ord igen

och saken gå utur protokollet. Skjöldebrand hade anfört, att

han var en af dem, som för detta steg af de andre haft

ledsamheter, men ansåg Staéls motion leda till förföljelser,

och det borde undvikas. En baron Cederström har väckt

äfven fråga, att de skola få adelskapet åter, men det lärer

äfven funnits intet tillhöra ståndet utan konungamakten.

Emellertid har skett, som jag trott, att man skulle börja sina

egna angelägenheter först, och med skäl kan man klandra

Adeln, som indisponerar genom sina besynnerliga propos.

Nu äro här stora ventilationer, som redan i fredags afton

börjat på klubben. Afskrifter af konstitutioner skola vimla,

och det äro negociationer, hvilken som skall blifva den an-

tagliga. Såsom ej sittande på Riddarehuset och ej hörande

till något [parti], kan jag ej annat än berätta hvad jag hör.

Den ena är stolligare än den andre af dessa, och sedan grefve

Robert Rosen i lördags eftermiddag anlände från Bonaparte

med mycket favorable tidningar och efter ett mäkta höfligt

bemötande fått hans försäkringar, att han ej blandar sig i vår

konstitutionsfråga eller vårt konungaval, endast ej den, som

varit kung, eller hans afföda blifver det, så har man deciderat

sig att utropa Hertigen därtill. Baron Schwerin är samma
dag anländ med mindre behageliga tidningar, ty han har funnit

ryssarna mycket indisponerade emot oss, och man fruktar allt

ovänligt från den sidan. Detta påskyndar sakerna, så att i

morgon vid första session efter riksdagspredikan skall på

Rikssalen Kungens abdikation förekomma, all tro och lydnad

honom uppsägas, Hertigen utropas för kung och med undan-

tag af säkerhets-akten åtaga sig regeringen efter 1772 års

regeringsform, till dess man hinner få en sådan konstitution.
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hvarmed man är nöjd, och den Hertigen då får underkasta

sig.

Inga spectateurer komma i morgon på Rikssalen, utan det

blifver ett plenum plenorum. 9 §:s invitationer blefvo således

intet af.

12.

Ceremonier vid riksdagsöppnandet; Håkansonska förslaget, planen om dess

oktrojering förkastad; mötet på rikssalen, Gustaf IV Adolfs afsägelse, Manner-

heims diktamen och ättens uteslutning från tronen; beslut att välja konstitutions-

utskott; bemyndigande åt Hertigen att sluta fred; applåder på Riddarhuset öfver

Napoleons seger öfver Österrikarna.

Stockholm den 11 Maj 1809.

Mycket sent den 8 Maj om aftonen blef afgjordt, att vid

riksdagens öppnande den 9 dennes inga andra saker skulle

där förekomma än de vanliga talen och riksdagsrelations

uppläsande, som af alla kunde åhöras. Då kan Eders Excel-

lens föreställa [sig], huru brådtom det blifvit uti riksmar-

skalksrummen med att fortskaffa underrättelsen därom och

biljetter till åskådare. Det besynnerliga var, att oaktadt

min påminnelse man ej fant sig uti att efter 10 § i ceremo-

nielet bjuda le corps diplomatique till kyrkoceremonien, då

man uti riksmarskalksrummen, där de skola samlas, kun-

nat avertera dem om Rikssalen, utan den 9 om morgonen

klockan 8 måtte vice ceremonimästaren ut att bjuda dem.

De äro ej mer än trenne chefs des missions.

Nog om detta misstag i etikett och till hufvudsaken. Man
säger, att statssekreteraren Lagerbring, landshöfding Håkan-

son, öfverstelöjtnant Adlersparre och ett par till varit upp-

draget författa en regeringsform, hvilken varit nog despo-

tisk. Denna passerade Präste- och Bondestånden, som funno

den antaglig, men Borgareståndet begynte fästa sin uppmärk-

samhet vid den och talte däremot. Adeln lärer fått snuf

därom och började deliberera. Hertigens vänner ville på-
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skynda hans proklamerande såsom kung och få konstitu-

tion igenom i största hast. När det motade, ville de det

första, emot att Hertigen utfäste sig emottaga den regerings-

form man framdeles hänt utarbeta. Detta var åter för Hans
Kungl. Höghet svårt exponera sig före, och det besynnerliga

af saken var, att ständerna skulle proklamera en kung och

decidera konstitution, innan de rätt visste, hvarför de voro

kallade.

Man tog således det kloka parti att låta den första séancen

blifva sådan, som de förra riksdagars öppnande varit, och i

går göra ett plenum plenorum på rikssalen. De samlades

klockan 12, då Hertigen [hållit] ett kort tal och sagt, att han

kallat dem nu för att låta dem höra ett dokument han fått

ifrån Hans Maj:t, som upplästes, däruti Konungen anför, att

han för 17 år sedan emottog en blodig spira, att han sedan

sitt rätta tillträde 1796 sökt på allt sätt befrämja rikets väl,

men att han förmärkt så mycken motvilja hos nation, att

hans bemödanden blifvit fruktlösa, Han ville därföre nedlägga

denna tunga spira och afsade sig regeringen samt tänkte till-

bringa sina öfriga dagar med att frukta Gud.

Sedan detta var uppläst, sade Hertigen sig känna, att en

af Ridderskapet och adeln hade något anföra till protokollet

och skulle det få uppläsa. Baron August Mannerheim upp-

läste därefter ett dictamen ad protocollum, som man säger

varit väl författadt. Går igenom riksdagsrelation och de

stora misshugg, som skett uti politiken, samt fautiva författ-

ningar, som försvagat riket och satt det på branten af sitt fall.

Han för sin del uppsade därföre konungen Gustaf IV Adolph

och dess ätt all tro och lydnad och uppmanade fria svenska

män att nu med honom däruti instämma, hvilket med en

salva af ja besvarades. Därefter öfverlemnades riksstyrelsen

efter de lagar, som nu äro, till Hertigen såsom riksförestån-

dare, till dess en konstitution kan hinna utarbetas, och man
åtskildes samt gick till sina samlingsrum. Man deciderade,

att i morgon den 1 2 maj skall klockan 8 om morgonen blifva

plenum i hvart stånd, elektorer utses, som genast skola välja

ledamöter uti ett konstitutionsutskott, hvilket med allra första

skyndsamt skall utarbeta konstitution. En tacksägelseadress

skall uppsättas från Adeln till baron Mannerheim. Man har
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velat [att] de andra stånden uti den skulle deltaga, men Man-

nerheim har undanbedt sig det.

Till de andra stånden skall gå en proposition att uppdraga

Hertigen full makt och myndighet att ofördröjligen söka få

fred med de förmånligaste villkor, som ske kan. En kurir

är kommen, att österrikiska armén lidit ett hiskeligt nederlag

af fransoserna. 30,000 österrikare på platsen, en ärkehertig

dödsskjuten, en annan med 30 generaler svåra blesserade,

med ett ord en faselig défaite. När detta upplästes på Riddare-

huset, har man i förtjusning skrikit bravo, äfven när en är-

kehertigs död omtalades. Om ständerna viste prof af en

respektabel nation i uppsägelsen af lydnad, så viste de sig

yra vid det senare bravo.

13.

Ytterligare om mötet på rikssalen; konstitutionsutskottets medlemmar; oppo-

sition mot kronprinsens uteslutning; »riksaktens» underskrifvande ; ändring af

kyrkobönerna; Suremains återkomst, Danmarks och Rysslands hållning; landt-

marskalkens bostad och taffel : riksaktens kommunicerande med f. d. konungen;

ny kurir till Napoleon; Danmarks planer mot Skåne; nederlag för Österrike;

riksaktens bristfälliga yttre.

Stockholm den 13 Maj 1809.
[Med fortsättning den 15 maj.]

När jag i mitt sista bref afgaf berättelsen om plenum ple-

norum, begick jag det fel att ej nämna, det Hertigen började

séancen med ett tal, däruti han anförde, att ett ifrån Konun-

gen ankommet bref skulle uppläsas, och försäkrade Hans

Kungl. Höghet att vilja styra riket efter dess redan egande

grundlagar, till dess ständerna hafva författat en ny konsti-

tution. Därefter upplästes Konungens abdikation och det jag

vidare anförde i brefvet den 1 1 dennes. Då Hertigen gick

af Rikssalen, har varit starka salvor af hurrarop. En af-

skrift af baron Mannerheims anförande och äfven en af bul-

letin rörande fransosernas seger öfver österrikiska armén har
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[jag] äran bifoga. Den senare är ryslig och torde kunna af-

prutas något på mängden.

I går den 12 maj var plenum, då elektorer skulle väljas,

som sedan skola tillskapa utskott och deputationer [vid] denna

riksdag. Konstitutionsutskottet lärer nu vara valdt, fast jag

just ännu ej känner alla dess ledamöter. De af Adeln äro:

baron August Mannerheim och baron Baltzar von Plåten,

f. d. öfverste vid Amiralitetet; af andra klassen: kansli-

råd Adlerbeth och riddarhussekreteraren Axel Gabriel Silf-

verstolpe, som sitter för familjen [Horn]; af tredje klas-

sen: öfverste Anders Fredrik Skjöldebrand och bergsrådet

Stockenström. Jag disputerar visst intet alla dessa herrars

klokhet och kunskaper och isynnerhet har jag mycket för-

troende till Adlerbeths insikter, blandade med tranquillité och

usage de monde, hvilken senare han fått i Gustaf den IILs

hof, men nog tror jag dem porterade för mycket inskränkt

makt hos den styrande och det är den jag ej tror kunna

leda till ett rikes upphöjelse, när det varit nära sitt fall. Kan-

ske att jag bedrager mig och det beder jag Eders Excellens

vara nådig förlåta, men intet lefver jag den dag, då Sverige

har det anseende, som det fordom haft, då konungarna hade

makt.

Uti plenum i går hafva flere af Adeln velat tala, men de

fleste hafva blifvit afrådde med hostande och fräsande, ibland

andra herr Tham från Dagsnäs, herr Reuterhielm och amiral

Nauckhoff. Denne sistnämnde lärer velat yttra något i fa-

veur för Kronprinsen och veta, af hvad skäl man kunnat från-

taga honom dess rätt till kronan, då han ej kunnat göra nå-

got steg att förverka den. Dylik motion kom för sent, då

ständerna två dagar förut bifallit Mannerheims proposition.

Man undrar, att Nauckhoff velat göra detta steg, men man
sätter det på hans frus räkning, som varit hoffröken hos

Drottningen och velat på något sätt visa sin attachement.

I dag den 13 Maj har åter varit plenum och man har be-

gynt underskrifva det patent, skrifvet på pergament, hvar-

igenom man uppsäger Konungen all tro och lydnad och äf-

ven fråntager hans familj kronan. Jag känner ej ännu, huru

och på hvad sätt man skall gifva Hans Maj:t detta tillkänna,

och ej heller huru Änkedrottningen och Drottningen det med-
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delas, men har hört, att kaptenlöjtnantsvakten upphört hos

Kronprinsen. Jag vet äfven, att man Kristihimmelsfärdsdag

ej uti kyrkobönerna nämnde Konung eller Drottning eller

Kronprinsen, utan endast Änkedrottningen och Hertig och

Hertiginna samt den kungl. prinsessan Sophia Albertina.

Den 14 Maj fick jag om förmiddagen höra, att öfverste

Suremain är återkommen från Frankrike, men ännu har ej

transpirerat rörande hans depescher. Det enda jag har du

bas etage är, att hans lakej, som länge varit i svenska mi-

nisterhuset i Köpenhamn, men nu med honom gjort fran-

syska resan, yttrat, att då de vid utresan voro där, hafva de

ganska vänligt blifvit på allt sätt bemötta, men nu åter med

en ganska synlig köld, som förundrat honom mycket, och det

tyckes visa, att han ej är någon stor politikus och allra minst

kunnat tro politiken sträcka sig till den klass han hörde. I

forna tider var den 14 Maj alltid iakttagen, så länge kung

Adolph Fredrik lefde, hvars födelsedag det var, och minnes

jag flere féter den dagen på Drottningholm.

Den 15 Maj. I dag är plenum, och det har börjat ganska

bittida att döma af de vagnar, jag hörde ikring klockan 8 rulla

förbi mitt hus. Jag tror, att jag förut haft äran nämna för

Eders Excellens, det jag likasom i Gefle och Norrköping ej

sitter för fullmakt, efter chefen af min familj var här och tog

ut sin pollett, och har således ingen del uti allt hvad mitt

stånd besluter. Förlorar jag de vackra saker där förekomma,

så slipper jag på den andra sidan förarga mig öfver de platt-

heter etc, som utspäda de förra. Man tror plenum i dag vara

för deputationer stånden emellan rörande öfverlåtande af full

makt och myndighet för Hertigen att göra fred eller fortsätta

kriget, om han finner det nödigt, och därom lärer deputa-

tion till honom skola då gå från alla stånden. Som Ryss-

land efter baron Schwerins utsago ej synes benäget, och Dan-

mark äfven är kallt, så har man svårt yttra något om det

hopp man gjort om Frankrikes inflytande på de kabin etter,

ty nu måste väl redan Napoleons kurirer hunnit till dem.

Landtmarskalken bor i stadsmajoren Keysers nya hus, som

jag tror ej existerade, då Eders Excellens reste från Stock-
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holm. Det ligger vid Röda bodarna och gör hörnet emot

Klara fattighus och det, som var hertig Fredriks stall, samt

borde i min tanka aldrig blifva byggdt där och torde ej blifvit

det, om en Carl Sparre varit styresman, då han af staden

köpte tomten. Nu är det ett palais, hvars nedra fasad åt

torget är stora vagnshusportar och en kryddbodsdörr. In-

gången är dock åt torget genom en stor körport. Landt-

marskalken bor 2:ne trappor upp; har hyrt med möbler. Där
är en stor salong, som går genom öfversta våningen, där

Keyser efter sina kärleksmåltider gifver präktiga konserter.

Matsalen svarar ej däremot, ty jag tror ej, att 40 personer

kunna spisa där. Hans bord är satt på den fot, som excel-

lensen Lewenhaupts var under 1789 års riksdag, så att hofvet

besörjer därom och betalningen går af slottskassan. Hofvets

silfver och duktyg har han och en kock af hofvets lärer un-

der baron Munck svara för servisen. Åtminstone hörde jag

en gång baron vara i embarras, hvilken af dem han kunde

förtro sig till och isynnerhet om vaisselle, efter han har hof-

hållning på Gripsholm och Haga och på intetdera stället bör

brista. Jag hörde äfven då, hvad Lewenhauptska bordet

kostat på 3 månader, och hvad man trodde detta nu komma
på, men jag minnes det intet.

Hertigens riksdagsberättelse är för voluminös att sända,

men torde hända, att Eders Excellens med postkontoret träf-

fat någon arrangement att få riksdagstidningar etc, som här

utkomma.

Af en vän, som i dag varit hos mig, har jag fått följande

underrättelser:

1:0. Sättet är ännu intet beslutet, huru man skall meddela

Konungen den uppsagda tro- och huldhetseden. Man tror

dock, att det skall ske genom ett extractum protocolli, under-

skrifvet af alla 4 talemän, hvilket öfversändes sedan till

befälhafvaren vid Gripsholm att framlemnas. Mycken fråga

har äfven varit om en deputations ditsändande, hvilket man
tror ej sker. Väl bes}mnerligt synes det mig, att man in

pleno plenorum uppsäger sin konung tro och lydnad den 10

Maj, och den 15 i samma månad är man ännu osäker om
sättet, huru en sådan sak bör blifva honom meddelad. Det

borde genast varit afgjordt och i min tanka efter första ple-
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num meddeladt dans toutes les formes. Jag är ledsen finna,

att ej en gång ständerna hafva tält, efter de äro lagstiftare.

Om de fingo känna dessa mina omdömen, är jag säker, att

flere af dem dömde mig att brännas.

2:0. Man tror, att hvarken nu eller framdeles något officiellt

blifver Drottningen eller Änkedrottningen meddeladt om af-

sättningen. Flere hafva yrkat därpå.

3:0. Hos Kronprinsen är intet mer någon kaptenlöjtnant på

vakt. Generalmajor grefve Hampus Mörner, som var där,

är endast kvar på Haga som befälhafvare af vakterna och

bär generalmajors-, ej kaptenslöjtnantsuniformen.

4:0. Hofhållningen på Haga går sin gång utan förändring,

och är vanlig gudstjenst helgedagarna, fastän den ej är införd

i Dagligt Allahanda. De åkande spara lika litet nu på ekipa-

gerna som förr. Enda skillnaden är, att kammarherren, hvil-

ken å Drottningens vägnar dessa namnsdagar varit och kom-

plimenterat, åkt i en carosse-coupé med 2:ne hästar och icke

som förr i sjuglasvagn med 2:ne par.

5:0. Öfverste Suremain har ej råkat Napoleon, ty han reste

om natten, förr än han skulle hafva sin audiens, emedan han

fick telegraphe-tidningar, som skyndade hans afresa och när-

varo vid armén. Suremain har med Champigni [o: Cham-

pagny] haft flera konferenser, och har denne sedan afsändt

hans depescher till Napoleon.

6:0. I afton skall majoren vid Lifgardet till häst Elias Arf-

vedson afgå som kurir till Napoleon med komplimenter öf-

ver dess vunna segrar och tillkännagifvande, hvad som här

den 10 dennes passerade på Rikssalen, samt att söka skaffa

passeport och tillstånd till hans excellens friherre Essens af-

resa och emottagande. Nog har jag ansett herr Arfvedson

brusquement agréable i boudoirs, men jag har ej trott honom
tjenlig till négociateur. On ne s'avise jamais de tout. Man
kan åtminstone intet anföra dictan: »gens de qualité savent

tout sans avoir rien appris.»

När jag förut i mitt bref omnämnde Suremains lakejs be-

rättelser, förbigick jag den, att danskarna, första gången de

voro där, yttrat, att om ej isen brutit upp, hade de med en

stor styrka gjort landstigning i Skåne. Allt var i beredskap
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och bland annat slädar, som varit 18 alnar långa, så att fa-

rande på dem ej kunnat riskera af isen.

Baron Mannerheims diktamen till protokollet eller hvad det

skall kallas, som orsakade katastrofen den 10 Maj, bifogas

här och äfven den då upplästa bulletinen om franska segern

öfver österrikiska armén. Denna bulletin är visst högtraf-

vande, men så torde man kunna pruta af något på det hela,

och deras défaite alltid blifva stark. Här berättas nu, att

fransoserna ännu vunnit en seger till och då lärer väl Öster-

rikes existens vara slutad. Jag vågar ej tro den berättelse,

att ryssarna fått stryk uti Galizien, ehuru gärna jag önskar

se dem knäckta på ett eller annat sätt, om det kunde hjälpa

oss att få åter vårt förlorade Finland, men det fruktar jag

förr aldrig sker.

Riddarhusets kansli har så eländigt lack och så elaka

pennor, så att det underskrifna pergamentet skall se fase-

ligt ut. Dylikt är dessutom svårt att skrifva på, och brinner

ej lacket väl, så fäster det ej på skinnet. Kanslibetjeningen

har äfven nyttjat så liten noggrannhet vid linieringen, att 2 a

3 fått skrifva på samma ruta, efter de varit förbigångna.

Relata refero och är benägen tro det, efter allt sker med
slarf, som är en effekt af egna bekvämligheten. Nu vet [jag]

ej mer. Brefvet afgår den 15 Maj.

14.

F. d. Konungen och Drottningen vid underrättelse om ättens uteslutning ; af-

sägelser af utskottsmandat; finanskraf för försvaret mot Ryssland; konstitutions-

arbetet; den kungl. familjens blifvande öde; Adlersparres klubb på retur; Zibets

död; Engeströms ankomst m. m.

Stockholm den 18 Maj 1809.

Sedan jag 15 dennes uppvaktade, har jag fått veta, att

hofmarskalken Silfversparre den 1 1 Maj meddelat Hans Maj:t,

det ständerna bifallit hans afsägelse, hvilket han mycket tran-

För hundra år sen. 7
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quillement upptagit; men då han nämnt, att de äfven tagit

tronföljden från Kronprinsen och hela ätten, har han blifvit

mycket förundrad, trott det kunna hjälpas, men då Silfver-

sparre invändt, att man näppelig kunde förvänta fyra stånd

gifva sig dementi, har Hans Maj:t begynt gråta bitterlig.

De svenska ordenstecknen har han aflagt och bär endast

Malteserdekoration ; uniformen och sporrar äro äfven afiagde,

och en brun eller svart frack bäres.

Hertiginnan har varit, jag tror samma dag, på Haga och

berättat Hennes Maj:t, hvad sig den 10 tilldrog på Rikssalen,

hvaröfver hon ej varit förundrad, utan med mycken köld

emottagit den tidning, endast glad att ega hopp få träffa

Konungen. Drottningen har själf sagt Kronprinsen sitt öde

och gifvit honom endast förmaningar att blifva sina föräldrar

ett lydigt barn. Han skall hafva en liten stund gråtit, men
sedan gått ut att promenera och sprungit som förr. Prin-

sessan Sophia Albertina har fredagen den 1 2 varit på Haga
och med mycken sensibilité sett de Kungl. barnen och Drott-

ningen, hvilken sistnämnda tranquilt emottagit det.

Här är plena nästan alla dagar för att uppbryta valsedlar

till deputationer, ty af de valda äro några, som afsäga sig.

Man tror några, efter de finna sig ej vara placerade uti så

viktiga deputationer, som deras stora förtjenster äro; ty man
gör sig ingen idé om, hvad pretentioner en del nu hafva.

Dock har dessa 2:ne sista plena, [som] varit på Riddarehuset,

varit mindre lysande däraf, utan gått ganska anständigt till

väga.

I går kom ett Hertigens bref [till] ständerna med tillkän-

nagifvande, att sakerna på ryska sidan hafva ett ganska äf-

ventyrligt utseende, och bedt dem därföre vara omtänkte på

penningetillgångar till försvarsanstalter. Under det brefvet

upplästes, har på Riddarehuset varit en ganska djup tystnad,

och man föreställte sig därefter få en mängd talare; men
ingen anmälte sig, hvarföre landtmarskalken proponerade,

att ständerna skulle höra sina deputerade uti banken, hvad

summor de kunde föreslå, och denna proposition blef med
ett allmänt bifall bejakad.

Bulletin, som medföljer gårdagsavisen, ser besynnerlig ut;

men här finnes [de], som tro, att det är en konst af Herti-
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gens parti för att påskynda konstitutionsutskottet, så att Hans

Kungl. Höghet desto snarare skall såsom konung komma till

regeringen. Sedan nu ständerna i förgår genom en stor

deputation uppdrog honom full makt och myndighet att på

de förmånligaste villkor han kunde söka göra fred och vara

omtänkt om rikets försvar, så synes som kunganamnet ej

måtte behöfvas, efter det ej med annan makt kan blifva

förknippadt. Ständerna lära nu slutat underskriften på af-

sägelseakten och således måtte väl deras officiella annonce

till Kungen snart ske.

Ännu har ej varit någon fråga om, hvar man tänker pla-

cera den kungl. familjen. Intet tror man dem själfva välja

att blifva kvar i Sverige, efter man ej misstänker dem att

[hafva] älskat landet, och svårt blifver det väl i alla afseenden

att hafva dem så nära. Jag kan intet afkläda mig den

mänskliga känslan att beklaga dem, ehuru jag är öfvertygad,

att det steget, som den 13 Mars gjordes, var det enda, som
kunde frälsa oss från total undergång, alltid glad, att det

och allt annat tills dato afiupit utan blodsutgjutelse.

Man tror sig känna, att herr Adlersparre ej är särdeles

nöjd med, att man ej nog eklatant emottagit honom på Rid-

darehuset och satt fram hans stora förtjenster. Man säger

äfven, att hans klubb ej är numera så frekventerad som i

början, men det lärer komma däraf, att här äro flera klub-

bar inrättade, som ligga midt uti staden, då denna är af-

lägsen.

Hofkansleren Zibet dog i förgår eftermiddag ganska oför-

modadt, efter en cirka 14 dagars sjukdom. Hans plåga var

stranguri, och inflammation har slagit till, som doktorerna

ej observerat, utan klockan I

/2 1 om dagen trott sig om ett

par dagar säga, om det skulle blifva till lif eller död. Man
påstår, att hans sjukdom varit svit af chagrin öfver sitt er-

hållna afsked.

Hofkansleren von Engeström är sedan i lördags här, och

man har sagt mig, att han i går blifvit nämnd till kansli-

president. Jag önskar honom slå mera vatten i sitt vin, än

jag förra gången tyckte, att han i affärerne hade, efter mitt

sätt att se sakerna nämligen, ty jag påtrugar ingen annan

min idé. — En lista bifogas med de valda ledamöter i ut-
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skotten; jag vet dock intet, huru många som afsagt sig och

i dag skola remplaceras.

För nådiga hågkomsten af den 1 1 Maj aflägges vördnads-

full tacksägelse med försäkran, att både jag och de veder-

börande vänner ömt deltaga uti den oro Eders Excellens är

uti öfver fru grefvinnans sjukdom. Tusende hälsningar har

jag från dem. Jag anhåller om min respekt, och får den

äran försäkra om min oaflåteliga vördnad.

15-

Riksaktens öfverlemnande till f. d. Konungen; upphäfvande af klassindelnin-

gen på Riddarhuset; Adelns orolighet; förslag om bruksegares representations-

rätt; yrkande om ansvar för f. d. Konungens rådgifvare; rykten om konstitutio-

nens innehåll.

Stockholm den i Juni 1809.

Hvad dag i förra veckan, 1 som hofmarskalken Silfversparre

öfverlemnade till Hans Maj:t Riksens Ständers beslut rörande

dess afsättande, känner jag intet, men därmed har tillgått

så, att Silfversparre i underdånighet framställt däraf 2:ne

afskrifter, den ena på papper, som Hans Maj:t skulle behålla,

den andra på pergament, hvarå Konungen anmodades att

teckna meddelandet och sitt namn. Han har då befallt, att

man skulle uppläsa det, under hvilket han gråtit; men då

man uppläste de undertecknade namnen, har han låtit för-

märka mycken uppmärksamhet vid vissa namn, såsom excel-

lenserna Fersen, Ugglas och dylika, som han ej trott skulle

underskrifva, och vid den förste af adelsmännen sagt: »Det

är nog, jag vill ej höra flere.» Han har då tecknat på per-

gamentsafskriften följande: >Ett med ofvanstående lika ly-

dande exemplar har jag med fredadt samvete, fast med
smärtande känslor af generaladjutanten öfversten m. m. Isaac

Lars Silfversparre emottagit, som kvitteras. Gripsholms slott

den 29 Maj 1809.» Är icke besynnerligt, att Konungens

1

Jag fick, sedan jag börjat brefvet, veta dagen, som ses af quittencet.
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afsägelse är daterad den 29 Mars på salig kungens döds-

dag, och detta quittance på hans kröningsdag. Sedan han

lemnat Silfversparre detta kvitterade dokument, nyttjade

Kungen det ljuset, som var brukadt till förseglingen, att

uppbränna det honom lemnade exemplar på papper.

Den 30 Maj var plenum, då hos Ridderskapet förekom

den motion om ändrande af klassifikation. Protokollen komma
väl att innehålla, hvem som började saken, men den blef

enhälligt bifallen. Landtmarskalken gjorde därpå den hem-

ställan, om icke Ridderskapet och Adeln funno nödigt, att,

som klassifikation af konung Gustaf den III var beslutad,

man icke nu borde inhämta Hans Kungl. Höghets nådiga

tanke, hvilket med ett skallande nej besvarades, hvarpå

gamla professor Schulzenheim gjorde med andra ord propo-

sition om detsamma, som med ett allmänt ja blef besvaradt.

Man påstår, att landtmarskalken blifvit något upprörd öfver

detta, att man ej vidtog hans proposition, utan Schulzenheims.

Adeln är sig lik att vara bullrande och alldeles i yra, ty

hvar och en af dem kommer hit från landsorterna med upp-

gjorde projekter på hans lediga stunder och vill nödvändigt

synas i protokollen, som hans präst och kronfogde får admi-

rera hans höga nåds omtanka för fäderneslandets väl, men
beklaga, att det ej blef följdt.

I dag är plenum, men jag vet ännu intet, hvad där före-

hafves. Man tror ej konstitutionsfrågan förekommer, utan

att det endast är ett pratplenum. Man tror, att en fråga om
ofrälse brukspatroners inträde i något stånd skall i dag före-

komma. Nu får jag höra, att det verkeligen varit före, och

den saken skall gå till konstitutionsutskottet att i samman-
hang med den framkomma uti ett tillägg, som nu arbetas

med, innan hela saken in plena förekommer.

En löjtnant vid f. d. Finska, nu Andra gardet Otto Fred-

ric Påhlman har i dag uppläst ett memorial, hvaruti han

yrkat ansvar af de personer, som anses hafva haft Konun-
gens förtroende och gifvit råd till kriget m. m. Han har

däruti, som påstås, draperat hans excellens Ugglas, president

baron Lagerheim och statssekreteraren Rosenblad, och bland

annat haft den exclamation : Förtjenar sådant att uti marmor
öfverlemnas till eftervärlden ? Riddarehuset har då uppstigit
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för att se, om desse herrar voro där. De voro ej nämnde,

men man igenkände dem, och påstås af flere hörare, att

memorialet varit ganska kärnfullt. Det lades på bordet.

Rörande brukspatronerna har baron Otto Ramel propone-

rat, att de, som hade 500 sk:^ smide, borde få sitta på ade-

liga fullmakter, hvilket blifvit bestridt af grefve Axel Ha-

milton att maka dem till Borgareståndet. Baron Staél von

Holstein åter hade tält väl, som man säger, och projekterat,

att de, som ega stadsförmögenhet, böra höra till Borgare-

ståndet, de åter, som hafva jord, borde hafva säte i Bonde-

ståndet. Detta har äfven blifvit lagdt på bordet. Flere ta-

lare hafva varit, men lära funnits af ingen betydenhet, efter

min berättare ej gifvit mig matiére till brefvet.

I alla fall är underligt, att det dröjer så länge med kon-

stitutionsfrågan. Själfva akten har blifvit i måndags uppläst

på klubbarna och vunnit där bifall, så att man dessa dagar

förväntat den förekomma. Mig är försäkradt, att man uti

den ej glömt den vördnad man bör hafva för konungamakten,

så att den blifver stor ; men med vissa §§ är man ej så sär-

deles nöjd, emedan man tror i dem ligga något fint gift,

som kan framdeles vilja nyttjas till ändringar uti den. En §

skall innehålla, att framdeles grefvar, friherrar och adelsmän

ej kunna sträckas längre än till äldste sonen i rätt nedsti-

gande linea. Jag har hört, att det är något, som kittlar de

ofrälse stånden, men känner förresten ej rätta sammanhanget

däraf och har ej heller hört, huru det skall gå med döttrar.

Vinnes på ena sidan, att ej en hel hop strax kommer att

intaga de blå bänkarne, så kan på den andra sidan sluteligen

blifva brist på adelsmän, och ömkeligast, om capita blifva

som gref Thure Bielke och grefve Höpken.
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Drottningens förflyttning till Gripsholm planerad; debatter om konstitutionen;

privilegiejämkning, böndernas kraf på ytterligare sådan; Rysslands fredsvillkor;

Hertigen och grundlagsfrågans påskyndande; den utsträckta tryckfriheten och

broschyrfloden; regeringsformens antagande hos Adel, Präster och Borgare; dess

bestämmelser om adelskap; rykten från Norge; von Schills frikår i Stralsund;

kapplöpning till slottet för att underrätta om grundlagsbeslutet.

Stockholm den 4 Juni 1809.
[Afslutadt den 5 Juni.]

Den 30 Maj klockan vid pass 6 e. m. reste Hans Kungl.

Höghet Riksföreståndaren till Haga och var där ganska

kort. Man tror, att Hans Kungl. Höghet då meddelat Drott-

ningen att få resa till Gripsholm, ty förut hördes ingen resa

vara deciderad, som nu omtalas vara utsatt till i morgon den

5 Juni till Drottningholm, och därifrån på en jakt eller slupar

direkte på Gripsholm.

Sedan konstitutionsutskottet fulländat sitt arbete, har nu i

förra veckan varit plena till skärskådande af den. Adeln

har haft det nöjet att få tala och draga ut på tid, men i

fredags blef decideradt, att regeringsformen skall antingen

vara i morgon den 5 antagen eller förkastad. Blifver han

det sednare, så skall 1772 års regeringsform blifva grunden

och endast två å tre §§ litet jämkas. Detta har öfverste

Schönström yrkat, och det blef bifallet.

Uti plenum i går hafva fiere saker förevarit hos Adeln och

ibland annat, att Adeln [skall] åtaga sig betala mantalspen-

ningar, samt att det skall stå hvar och en fritt att besitta

säteri utan [att] som förr behöfva därtill begära Konungens
tillstånd. Härom hade de andra stånden blifvit underrättade

genom en deputation, anförd af grefve Jacob De la Gardie,

som hållit ett ganska skarpt tal för att visa, hvad uppoff-

ringar Adeln gör ; men det lärer ej så blifvit ansedt af Bonde-

ståndet, som säges vara på tvären och nödvändigt vilja, att

Adeln skall ingå i alla de onera, som bönder hafva af skjuts

m. m. Relata refero, efter jag ej deltager i några öfver-

läggningar.
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I går natt har grefve Gustaf Löwenhielm och kapten Clair-

felt anländt till staden. Jag har hört, att de varit åtföljde

af en rysk officerare, och att man mycket undrar på, att de

tagit den med sig hit till Stockholm och ej låtit honom från

Vaxholm återvända till sitt hem. Han lärer i dag skola resa

härifrån. Jag vet intet, om major Spalding är anländ med
dem, men han är här och har haft ryska kejsarens svar med
sig, att så snart här är en formelig regering och kung, är

kejsaren benägen öppna fredsunderhandlingar med kondi-

tion, att hela Finland till Kalix älf blifver tills vidare under

Ryssland, och att Östersjöhamnarne stängas för engelsmännen.

Hertigen hade i går afton uppkallat landtmarskalk med
talemännen samt flere af alla fyra stånden och gifvit dem till-

känna nödvändigheten att skynda med konstitutionsfrågan

och förelagt dem tid att innan tisdagen den 6 dennes hafva

saken afgjord, så att han då med afgående posten kan sättas

i författning att låta excellens Stedingk afgå till S:t Petersburg.

En bonde har då framträdt utur högen och yttrat, att han

och hans medbröder begåfvo [sig] intet ifrån den pretention,

att all jord i riket, vare sig frälse eller hvad natur som helst,

blifver lika skatt underkastad m. m., ganska oblygt framfördt.

Hertigen har svarat honom med mycken köld, att »Ni boren vara

billiga, när Ni sen, att Adeln redan gjort stora uppoffringar

och mycket mera, än Ni någonsin kunnat förmoda, och det

godvilligt», hvarpå Hans Kungl. Höghet gått in i sina rum.

Sedan har blifvit en vive ordväxling emellan stånden, och

vill man påstå, att kanslipresidenten v. Engeström därvid

något förhetsat sig. Det har dock slutats med omarmningar

och vänskap. Jag håller dock osäkert, huru fast den kan

vara, och det lärer väl komma att synas i morgon, då ple-

num blifver.

I dag den 4 Juni har grefvinnan Brahe på förmiddagen

varit hos Drottningen på Haga, och Hertiginnan har äfven

varit där. I eftermiddag reste Änkedrottningen klockan 6

dit, och klockan 7 såg jag Prinsessan äfven fara dit, alla för

att taga afsked. Af personer, som hört till uppvaktningen,

har jag hört Drottningen skall vara mycket tranquille och

glad att få komma till Konungen. Jag törs ej yttra min

fruktan att den glädjen torde ej blifva lika stor alltid; t}'
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när det ojämna humör börjar, så torde hon få lika känningar

däraf, som hon förr varit exponerad för, och hvilket just ej

varit någon hemlighet. Jag ser ock intet, hvad nöje de

kunna hafva att träffas, då de ej få talas vid, utan att tvenne

officerare, som man säger, skola vara närvarande; ty den

bevakningen säges skola fortfara. Det måste blifva svårt

att hafva så mycket folk af bägge könen att hafva uppmärk-

samhet på, och Gud late allt slutas väl, så att inga uppträ-

den förestå.

Jag menar, att jag uti något af mina förra bref yttrat för

Eders Excellens mina tankar om den förnyade tryckfriheten:

att jag är ingen hatare af dylik, men att jag har ett mäkta

stort misstroende till auktorer. Min sats får alla dagar mera

styrka, än jag nästan kunnat förmoda, ty här utkomma nästan

dageligen broschyrer, den ena värre än den andra, och alla

gå nästan ut på att ändra och störa all ordning och få en

imaginär, uppgjord vid skrifbordet och dugelig till intet.

Baron Gustaf Lagerbielke, ond på afledne hofkansleren Zibet,

ville genast vid tillträdet af befattningen med ämbetet häm-

nas på den öfverdrifna nit, han fästat vid bokpressars iord-

ninghållande, kanske i vissa fall för långt drifven, och skulle

därföre genast släppa lösare tyglar. Jag medgifver, att det

är godt få fram sanningar, men blifver alltid af den tanka,

att det var för bittida och kunde hafva dröjt till efter riks-

dagen, emedan allt det utkomna skräpet förvillar det stora

antal désoeuvrés, som nu hitflutit, och uppväcker idéer, som
de kanske eljest aldrig tänkt på, och af det, som intet du-

ger till annat än göra ondt, finnes alltid elaka människor af

den klass, som har intet att förlora, hvilka däraf draga nytta

till sina villosatser. De fleste broschyrer stöta i min tanke

på den kära jacobinismen.

Den 5 Juni 1809 måndag.

I dag är nu plenum, och klockan litet efter 10 blef bekant,

att Adeln enhälligt med förfärliga bifallsrop bifallit den nya

konstitution och utropat Hertigen för konung. Nu gå de-

putationer till de andra stånden därom, och hos Prästestån-

det lärer det vara afgjordt, och man tror så äfven gå hos

Borgareståndet; men Bönderna har man ännu tvifvel om.
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Det synes dock, som man tror dem innan afton kunna be-

vekas, efter mig är sagdt, att ständerna i afton klockan

6 skola möta Hertigen på Rikssalen. Det gör, att jag får

skynda mig att spisa min middag och gå genast hem till

mig att kläda mig och afbida befallning infinna mig, hvar

som utsattes.

En punkt i den nya konstitution kan jag alldeles intet för-

draga, och det rörer benådning af adelskap, där fäder och

deras äldsta söner endast skola blifva adel, men ingen af de

andra barnen. Jag finner det hårdt, att en fader, som håller

lika af sina barn, skall se en sådan skillnad emellan dem,

och sedan de gamla familjer få en stark afgång, torde anno

Christi 2150 blifva ondt efter hof- och stiftsfröknar. De
sednare kunna vinna därvid och få större pension, allt som

de andra bortsmälta.

Nu får jag höra, att baron Carl Henric Posse, öfverste för

Skaraborgs regemente, är hitkommen, och dömer man däraf,

att något viktigt måtte förevara på den norska sidan. Ett

rykte har börjat löpa, hvars mer eller mindre grund jag

intet svarar före, nämligen att norrbaggarna gjort sig inde-

pendente och valt prinsen af Augustenborg för konung där;

men denne prins synes intet, utan det är general Staffelt,

som fört hela detta spelet. Min berättelse härom är lika så

confus, som jag den fått. Här voro fiere tillägg vid berättel-

sen, om att denne prins skulle här blifva tronföljare och

bägge rikena förenade, men alltid regeras af hvar sin konung.

Uti Stralsund har varit ett uppträde af en aventurier v.

Schild[o: Schill] som varit en stark partigängare uti den tjensten,

haft under sitt befäl en trupp stråtröfvare, föröfvat med den

flere våldsamheter, gjort [sig] till kommendant i Kolberg,

brandskattat och sedan med sina samlade penningar begifvit

sig därifrån, och nu med 1500 man anländt till Stralsund,

massakrerat franska trupper, intagit staden, bemäktigat sig

alla de kanoner, som Napoleon skänkt kungen i Danmark,

samt affordrat staden 20,000 rdlr. Stadens intagande lärer

skett i Englands namn efter någras utsago, andra åter påstå

det vara i konung Gustaf Adolphs namn, hvars öde han för-

modelig intet känt. Hans trupp säges växa dageligen, och

som han ej lärer sätta mycket värde på valet af personers
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frejd, så torde det vara lätt få sådane anhängare. Denne
Schild lärer förlidet år hafva varit hos Kungen i Malmö och

då börjat med ett anbud att få köpa hästar, men slutat med att

vilja tillbjuda Hans Maj:t sin tjenst, hvilket hans excellens ba-

ron Essen då afstyrkt, och således fick han resa härifrån.

Nu har jag fått så många berättelser om det skrik, som
varit på Riddarehuset vid bifallandet. Folk, som stodo på
torget, mente, att det var hand i hår och knif på strupe,

till dess de fingo höra handklappningar, då de genast fingo

se baron Armfelt, som satte sig till häst och i fullt galopp

reste upp till Slottet; excellens Stedingk i sin vagn tog samma
kosa. Kanslipresidenten och baron Lagerbielke hafva sprungit

upp till Slottet, förmodeligen alla i tanka att blifva den förste,

som gratulerade, och saken transpirerade genast, så man
kom från fruktan af sin förskräckelse.

Klockan 4 eftermiddagen skrifves följande: Präste- och

Borgarestånden hafva gått in uti konstitution, men Bönderna

hafva svarat baron Fleming, som anförde deputation till dem,

att de öfverlägga om saken. Adeln åtskiljdes efter klockan

3, och ännu då var intet svar från dem. — Plenum plenorum

blifver intet af, men hela Adeln tror jag lärer i eftermiddag

infinna sig hos Hertigen, men jag vet ej, om de 2 stånden

komma med, förmodelig efter de bifallit saken. Hvad jag

med säkerhet vet är, att hoffuriren nu nyss var här med
tillsägelse, att jag klockan 3

/4
till 6 skall vara i Hertigens

rum, klädd i rödt och svart. Jag bifogar här några papper,

som jag tror mig ej förut hafva haft äran meddela. Flere

har jag, men de äro nog voluminösa, och skola vid tillfälle

komma. Med synnerlig glädje emottog jag i går brefvet af

den 28 Maj, och fant däraf fru grefvinnans hälsa retablerad,

så att Eders Excellens kan vara tranquil. — —
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17.

Påtryckning på Bondeståndet; kronans erbjudande åt Hertigen d. 5 juni;

drottning Fredrikas förflyttning till Gripsholm; mötet på rikssalen den 6, Herti-

gen mottager kronan; proklamation därom; festmåltid; personalförändringar i

hofvet; anordningar på Gripsholm; änkedrottningen ; trohetsed af trupperna m. m.

Stockholm den 8 Juni 1809.

Sedan baron Fleming, som den 5 Juni anförde Adelns de-

putation till de andre stånden rörande antagandet af konsti-

tution och kung Carl den 13:3 utkörande, med ett ganska

rörande tal uppmanat Bondeståndet att till rikets väl in-

stämma med de andre stånden, började det ventilation därom,

men dess beslut kunde ej meddelas de andre stånden, som
voro åtskiljde, förr än klockan 5 eftermiddagen, då de voro

samlade att mangrant uppgå till Hans Kungl. Höghet och

tillbjuda honom kronan. Klockan vid pass half 7 anlände

ständerne nästan mangrant, en och annan individ undantagen,

då Hans Kungl. Höghet emottog dem i Stora galleriet, stå-

ende midt i rummet vid dörren till Hvita rummet. Tale-

mannen stannade framför Hans Kungl. Höghet, och stånden

uppfyllde rummet. Hertigen var omgifven af sina kavaljerer,

och de förnämare af hofvet voro uppkallade, då jag äfven

blef däribland ansedd. Hofmarskalken Munck emottog med
hofstaten och införde dem från drottningens sida samt af-

förde dem på konungens sida efter ceremonien. Landtmar-

skalken hölt ett kort tal, anmälte det ständerne antagit kon-

stitution och utbad [sig få] öfverlemna kronan och spiran

och hälsa honom för konung. Han tackade i ett kort tal

ständerne för sitt förtroende och stämde möte med dem på
Rikssalen den 6 Juni klockan 11, hvarefter de defilerade,

och vi begåfvo oss från Slottet, sedan Hertigen retirerat sig

till sin sida. Jag blef då af hofkansleren antydd att tisdagen

klockan 1 1 vara i min rikshäroldskostym uti Serafimersalen

och där med mina härolder afbida företräde inför tronen att

få proklamation.

Drottningens afresa från Haga hade skett ikring klockan

10 f. m., och dess förre uppvaktning hade varit ute att taga



io9

afsked, då tårekällorna varit förfärligen öppnade. Hennes

Maj:t har synts mycket sensible och varit nådig i sina ut-

tryck emot dem. Till Drottningholm följde endast baron

Rålamb och grefve Fabian Fersen, n. b. af de som från

staden voro utkomna. Klockan litet efter 1 1 f. m. hade

Drottningen kommit dit, och har genast embarkerat på jak-

ten Amadis. Man har anmärkt, att detta skett just i den

stund, som Adeln inom sitt stånd proklamerade Hertigen till

kung.

Tisdagen den 6 Juni på Gustafs namnsdag samlades stän-

derne klockan 1 1 i Rikssalen och vid pass half till i z kom
Hertigen med sin och den kungl. hofstaten framför sig och

gick dit. Hans Kungl. [Höghet] satte sig straxt på den

karmstol, som nu stod till höger om tronen. Hertigen öpp-

nade då session med ett svar på deras dagen förut gjorde

anmälan om konstitution, som han nu antog. Under detta

tal, som varit ganska vackert, var Hertigen mycket rörd

och afbröt många gånger med tårar. Landtmarskalken och

talemännen stego då upp och hälsade honom för konung, då

han genast steg upp, satte sig på tronen, och man har sagt

mig, att det [skedde] med en sådan värdighet, att det im-

ponerade på de närvarande. Det är ock sant, att Hans
Maj:t har i sin lilla figur så mycket majestät och nobless,

som möjligt är. Sedan han intagit tronen, satte han sin hatt

på hufvudet. N. B. han var uti den stora storamiralsunifor-

men med därtill hörande runda hatt.

Därefter blef jag af hofkansleren ifrån Riddaresalen ned-

kallad, då jag stannade på trappsteget till skranket. Hof-

kansleren uppläste därpå proklamation, som finnes införd uti

gårdags och denna dagens avisa, och lemnade den till

Hans Maj:t, som nådigt tillät mig uppträda och inför tronen

emottaga den af dess hand. Då jag emottog den, skållade

salen af ständernas hurra och lefve Konungen, och kanon-

skotten voro började. Precederad af de 4 härolderna, gick

jag Rikssalen utföre och ut genom den stora dörren, samt

satte mig till häst. Hertiginnan var inkognito uti fönster

från Stenbockens rum och åskådade med mycket rörelse

denna ceremoni. — På de vanliga ställen skedde utblåsningen af

mig, som pompöst [var] eskorterad af Lifregementets kyrassierer
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och husarkår, och tåget för mig var slutadt klockan 3
/4 till

4 eftermiddagen.

Som jag bör lemna proklamation i Konungens händer, så

gick jag upp till hertigeliga rummen, men fick i trappan bud

att komma i Hertiginnans rum. Taffeln var ännu ej slutad, men
jag [blef ] det oaktadt af hofkansleren införd, och lemnade till

Hans Maj: t papperet. Deras Maj:ter gaf mig då deras hand

att kyssa, och befallte mig skaffa mig ett rum vid bordet

och äta med dem, hvilket äfven genast verkställdes, och de

voro äfven nådiga sända pågen ned till mig för att se om
jag fått mat; ty jag satte mig vid ett litet bord, där kaval-

jererna och vakthafvande officerare sutto. Statsfrun gref-

vinnan Ruuth och hoffröknarna Blomstedt och von Schultzen

voro befallte jämte grefve Jacob de la Gardie, eljest såg jag

intet andra än deras försteliga hofstat, som den dagen var

ganska talrikt uppe, och således [kunde] det vanliga bordet

ej räcka till. Efter måltiden voro bägge Deras Maj:ter nå-

diga talte vid mig och intresserade [sig] mycket för min

hälsa och att jag ej måtte slitit för ondt vid tåget etc. Jag

fick tillfälle rekommendera hos dem bägge min systerson

von Schoting, som gjorde den första kammarpagevakten hos

Konungen, och inträffade den händelsen, att hans första in-

träde i världen var såsom extra page hos Hertiginnan vid

bilägret 1797, hvilket ej syntes onådigt upptagas.

Under samma dag lära flere befordringar vara gjorda inom

hofvet, men jag [har] ej rätt reda på dem. Grefvinnorna

Silfversparre, född Sparre, och Ebba Mörner, född Modée,

blefvo statsfruar, kammarherren baron Fredric Klingspor [har]

fått hofmarskalksfullmakt och, som mig är sagdt, survivance på

sin brorson grefve Gustaf Klingspor. Kavaljererna hafva

blifvit kabinettskammarherrar, en syssla, som lärer varit i

kung Fredrics tid; men jag vet ej, hvad det rätteligen var

för tjenstgöring de hade. Så snart jag får närmare under-

rättelser om flere befordringar, skall jag därmed uppvakta.

Baron Bunge och grefve Lantingshausen få behålla ekipage

och livré, men det hertigliga livréet, och på vagnarna skola

målas det vapen, som Konungen brukat såsom hertig af

Södermanland, emedan förmodelig det dubbla C skall komma
på de andra. Hoffröknar och statsfruarna lära vara tillsagda
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att som förut höra till hofvet och behålla sina rum med öf-

riga agrémenter.

Jag vet ej precist, huru tidigt Drottningen kommit till

Gripsholm, men i går har Konungen haft ett bref ifrån kung

Gustaf Adolph, däruti han tackar, för det han fått den gläd-

jen se sin gemål, samt sänder den sigillring, som salig kun-

gen bar med 3 kronor och serafimerkedjan och blef honom
lemnad, då han blef myndig. Drottningen bebor de rum,

som Drottningen förr haft på Gripsholm, och en hennes säng

står inne uti det rum, [där] Kungen ligger. Man har öpp-

nat en port från slottet till inre borggården, som gör kom-

munikation med trädgården, så att Drottningen med barnen

där få promenera, och på inre borggården får ingen gå, som

icke har särskildt tillstånd af befälhafvåren. De Kungl. bar-

nen bo i andra kungl. personers rum. Statsfrun, kammar-

herren och kavaljeren äro återkomne, så att nu är endast

holländske hoffröken och informatorn med 5 kammarfruar

där. Närmare har jag ännu ej kunnat blifva underrättad.

I går den 7 e. m. klockan 5 emottog Drottningen en stor

deputation af ständerna, och i afton blifver cour klockan 7.

I förgår hade Änkedrottningen sändt hans excellens grefve

Carl Adam Wachtmeister med komplimenter till kung och

drottning, efter hon var opasslig och ej vågade sig ut. Nog
var ämnadt, att Deras Maj:ter i går skulle se henne, men jag

känner ej, huru därmed sig förhållit. Ännu kan man ej veta,

huru snart kröningen kan blifva. I dag, den 8, har Kungen
tagit eden af alla trupperna, som varit samlade, gardesrege-

menterna till häst och fot på borggården, västra armén och

de andre på Skeppsbron, samt borgerskapet på forna Norr-

malms, nu Gustaf Adolphs torg. Hans Maj:t kunde vara till

häst, ehuru han med svårighet stiger till häst i anseende till

svaghet i dess vänstra knä, som jag [tror?] vara det man
föregifver, något giktaktigt och ej något slagaktigt.

Med innerlig glädje har jag haft den äran emottaga nå-

diga hågkomsten af den 1 dennes och tidning om fru gref-

vinnans hälsas tilltagande samt önskar fortfarandet däraf och

att Eders Excellens må befinna sig väl af den föreskrifne

dekokt. Om min respekt anhåller jag och får den äran för-

säkra Eders Excellens om min oafiåteliga vördnad. De ve-
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derbörande har jag ej haft tillfälle uppvakta. I går var här

åskedunder och regn, i dag vackert väder. I afton blifver

cour i Stora galleriet klockan 7.

18.

F. d. kungl. familjens sammanträffande på Gripsholm; bevakningen där; cou-

ren d. S; corps diplomatique ; amerikanske presidenten Burr; de nyutnämnde

statsråden; karaktäristik af dem, särskildt Adlersparre; hans umgängeskrets och

hans vän Per Schönström; justitieråd och statssekreterare; blifvande hofkansler;

statsrådslöner; baron Staél på riddarhuset; grundlagens karaktär.

Stockholm den 12 Juni 1809.

Uti mitt förra bref gjorde jag reda för cour och prokla-

mation m. m., och uti detta lärer förmodelig blifva läsning i

blandade ämnen, sedan jag fått inhämta allahanda små hän-

delser, utnämningar etc.

Af statsfru grefvinnan Taube har jag fått resebeskrifningen

till Gripsholm. Resan skedde på Esplendian, som är bättre

seglare än Amadis, och majoren vid arméns flotta, riddaren

af kungl. svärdsorden Johan Magnus Brummer förde den.

Man stötte på ej långt från Drottningholm, som gjorde un-

gefär en timmas utdräkt, och vinden var särdeles knapp,

men ett regn med åskedunder inträffade, och därefter blef

vind och, god, fast ej häftig, och klockan vid pass 2 om mor-

gonen den 6 kastades ankar vid Gripsholm.

Utom de kungl. barnen, som lades, förblefvo Drottningen

och de andre sittande och gingo ej i land förr än ikring 8

om morgonen, då Drottningen genast, förd af hofmarskalk

Silfversparre, gick i sina rum, nämligen de, som alltid varit

det. Så snart Hennes Maj:t fick veta, att Kungen var va-

ken eller uppstigen, fördes hon dit af hofmarskalken Silfver-

sparre, och säges deras entrevue varit mycket rörande.

Kungen har mycket berömt det sätt, hvarmed Silfversparre

behandlat honom, och sagt, att han en homme d'honneur

adoucerat det tvång han varit uti, som nu upphört, sedan

han fått se Drottningen, som varit hans enda önskan etc.

Hennes Maj:t har då tackat Silfversparre och gifvit honom

sin hand [att] kyssa, då Hans Maj:t sagt: »Gif honom bägge,

ty det förtjenar han.» Drottningen har sedan yttrat för
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grefvinnan, att hon var glad finna Konungen tranquil och

sådan, som hon både önskat och bedt Gud om, nämligen

utan hat och bitterhet till någon, hvem det vara må. Drott-

ningen har äfven bedt henne säga detta för hvem som helst.

Deras Mäjrter hafva sitt särskilda bord och äta ensamma.

Hofmarskalken Silfversparre, fröken Panhuys och informa-

torn professor Biberg äta med Prinsen och prinsessan Sophia

Wilhelmina. De små prinsessor hafva sin särskilta matred-

ning. Dessutom hafva de 5 kammarfruar sitt bord, och för

de vakthafvande officerare är ett. De föregående har jag

intet emot, men det sista tycker jag nästan från början va-

rit onödigt, efter herrarna njuta under allt detta fälttrakta-

mente. Man måste tillstå, att kampanjen kan anses för rätt

commode i jämförelse med de vid armén varande.

I förgår lärer drottning Hedvig Elisabet Charlotta hafva

varit hos Ankedrottningen, efter hvad jag hört sägas. Där-

efter lärer Hennes Maj:t promenerat, förmodelig åt Djurgår-

den, efter hon ej for Drottninggatan.

Nu erinrar jag mig först, att mitt bref af den 8 dennes

kunde intet innehålla annat än berättelse, att om aftonen

skulle blifva cour. Den gafs i Stora galleriet och var mäkta

talrik på kavaljerer och äfven damer. Stöfiar och adelsuni-

former med sporrar, högst onyttiga i stor folksamling, där

olyckeliga varelser i bas de Paris finnas, öfverfiödade, och jag

tror nästan de 3 stånden voro där mangrant. Sedan 1789

har man ej sett sådan cour, det är hvad jag vet. Bägge
Deras Maj:ter gjorde sin cour så nådigt och lätt, att jag just

kastade mig i hast tillbaka till de tider, som jag alltid med
fägnad minnes. Man kan visst intet säga annat, än att kung
Gustaf IV Adolph var höflig, men det kalla och stela, hvar-

med det framfördes, behagade intet. Änkedrottningens hof-

fröknar inkallades i Hvita rummet och blefvo där presente-

rade, men kommo straxt ut igen i galleriet. Man ansåg

Drottningens sängkammare såsom Hvita rummet och hade

således hela galleriet på längden framför sig, när man kom
därifrån. Hennes Kungl. Höghet Prinsessan var på nämnde
cour, och vid pass klockan 1

/ 2 10 var allt slutadt, efter där

ej var grand couvert. Med sådan tror jag väl det ej kom-
mer att öfverflöda mer vid hofvet. Den engelska fru Brooke,

För hundra Sr sen.
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som varit här på tredje året, blef presenterad för Deras

Maj:ter, och för Drottningen en mängd karlar.

Corps diplomatique är väl nu det fattigaste man kunnat i

världen föreställa sig. Chevalier de Moreno hörer alltid dit,

fast han just intet egenteligen har någon titel, den österri-

kiske kejserlige chargé d'affaires baron Binder och engelska

chargé d'affaires Foster; portugisiske ministern var sjuk och

kunde ej vara där, men hans hofs härvarande generalkonsul

Beyer blef af vederbörande presenterad för Deras Maj:ter.

Denne är svensk och medicus med assessors karaktär och

har det oaktadt fått detta förtroende. Den afiidne konsulen

Hansson var äfven svensk, och denne var släkt med honom,

och torde genom änkan blifvit rekommenderad för att lättare

få sterbhuset utredt, i anseende till fordringar i det landet.

Där har Eders Excellens det, som intagit rummet efter ba-

ron Breteuil, grefve Österman, Belgioioso, Haeften, Goodricke,

Lassi [o: Lacy], Liano [o: Llano] etc. En märkvärdig person var

på couren och har någon dag förut blifvit för Drottningen pre-

senterad, ty den i Juni blef han det för Kungen, nämligen

mr Burr, siste presidenten för de Förenade Stater uti Ame-
rika. Han har spelt en stor rol där, orsakade ett uppror,

dödade i en duell en engelsk general eller minister Hamilton,

var en tid konung i Louisiana och hade i projekt inkräkta

en del af Mexiko, tror jag, men jag har förlorat resten af

hans öden. Nog ser han spetsfundig ut, men jag kan just

intet finna att utseendet bemärker honom så remuant.

Som jag intet ännu har reda på statsfruarnas, hoffröknar-

nas m. m. tjenstgöring, får jag uppskjuta med berättelser

därom och hålla mig till la nouvelle du jour, som i förgår

började löpa, jag vet dock ej rätta dagen, då detta blifvit

afgjordt; men alla dessa sysslor äro i anledning af den nya

konstitution, som jag ännu ej sett. Riksdrotsen är justitie-

minister, kanslipresidenten von Engeström minister för utrikes

ärender. Statsrådet består af 6: 1:0) hans excellens baron

von Essen, 2:0) tjenstförrättande hofkanslern, statssekreteraren

friherre Lagerbielke, 3:0) statssekreteraren Rosenblad, 4:0)

öfversten friherre Baltzar von Plåten, 5:0) kanslirådet Adler-

beth, 6:0) öfverstelöjtnant Georg Adlersparre. N:o 1 af dessa

känner Eders Excellens ganska väl. N:o 2—3 synes som en
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•del just ej är mycket nöjd med valet däraf, och torde hända

man ej har så orätt i betraktande af forntidens händelser.

N:o 4 är en kunnig och hederlig man, men har nog mycken
tysk envisa. Han har varit öfverstelöjtnant vid amiralitetet

och var en habil sjöman, lärer tagit afsked af något miss-

nöje, har egendom vid Vänersborg, tror jag, och lärer vara

gift med en köpmansdotter från Göteborg; är son af ex-

cellens von Plåten. N:o 5 en hederlig och kunnig man,

som vid alla tillfällen uppfört sig värdigt. 6:e har visst denna

tiden spelt en stor rol och lärer ej så snart ärna sluta. Som
militär betraktad tror jag honom ega mycken teoretisk kun-

skap, men i praktiska delen finnes personer, som just ej vilja

meddela stort vitsord. Man kan dock ej veta, om det hos

dem är jalousie de métier, eller om det är, som riksrådet

Höpken sade åt riksrådet Lievven, att »du vet mycket och

tror dig veta mera». Som ryttmästare vid Lifregementet

egde han sin höga chef hertig Carls stora nåd och förtroende.

Skref ett projekt till kavallerireglemente, för hvilket han

1 79 1 fick en gratifikation af 200 rdlr, brouillerade sig med
Hertigen, skulle göra honom ett spratt med att taga afsked,

hettes retirera sig på landet, men köpte ett hus på Ladu-

gårdslandet, som han reparerade, köpte eller arrenderade ett

litet ställe vid Djursholm, där han tidtals bodde, tillät ej sina

grannar spatsera på de små egorna, utan ville alldeles vara

en retraite, gaf ibland af sina snillefoster till en periodisk

skrift, Läsning i blandade ämnen, som alltid innehöll menin-

gar, smakeliga för en viss klass, spelte i Norrköping en rol

med de missnöjde och, om jag ej bedrager mig, var med
sin vän öfverste Anders Fredrik Skjöldebrand bland deras

antal, som afsade sig den tunga bördan, adelskapet, men
hjälpte sig par une seconde reflexion med advokatyr där-

ifrån. När Hertigen förledet år blef befälhafvare öfver hela

kustarmén, ville Hans Höghet hafva bredvid sig en, som
han hade förtroende till, glömde de händelser, som förut

varit, och projekterade för Kungen denne och yttrade, att

det var en pålitelig karl, fast han fruktade, att han miss-

hagat Hans Maj:t i Norrköping. Kungen biföll då, att han

skulle blifva adjutant hos Hertigen och han fick majorsfull-

makten, som jag i ett af mina förra bref omtalat. Någon
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af de, som då betydde något, tyckte det just ej var enligt

med då rådande principer låta denne person vara Hertigen

så nära, och blef således beslutit, att han med mycket be-

röm öfver hans capacité placerades som adjutant hos baron

Armfelt, hvarigenom man, utan att gifva sig dementi, fick

honom aflägsnad. Hans rapporter från norska gränsen och

hvad han där uträttat, har Eders Excellens sett af avisorna,

och hvad sedan passerat, känner man "tämmeligen.

Han affekterar en bondaktig höflighet uti sitt sätt att vara, är

pateau [d: pataud] till figuren, går likt baron Armfelt, har ett

trindt ansikte med en liten näsa emellan de tjocka, rödlätta kind-

benen, har små eldiga ögon. I damers sällskap komplimen-

terar han dem med équivoquer, sneglar på en sned och får

af sina vänner öfverste Per Schönström och hofmarskalken

baron Fredric Klingspor, om de äro närvarande, kompli-

menter öfver sin kvickhet och geni, hvilket af dem å nyo
releveras. Jag nämnde damer. Här äro några, som högeli-

gen admirera honom, men det blir ej af våra vederbörande

vänner, ty där har jag aldrig sett honom, och jag [tror] intet

han i deras sällskap skulle blifva mångordig, efter de just ej

hafva bondton. Nu påstås af de på himmelstecken kloka,

att han njuter en utmärkt faveur och ledes, utan att kanske

själf tro det, af baron Lagerbielke, som emporterat sig af

honom och därigenom duperat Schönström.

Denne sistnämnde är ej heller af mina héros, men betydde

mycket vid denna riksdags början, så länge han hade bror

Adlersparre i sina händer. Han tänkte visst taga sin skada

igen, för det kung Gustaf III nekade honom permission resa

till riksdagen i Gefie, då han genast tog afsked från sin

kaptenspost vid Södermanlands regemente för att komma dit,

men fick ett lettre de cachet att ej komma. Genast efter

1792, under förmyndareregeringen, blef han som major pla-

cerad på Jämtelands regemente, fick ganska snart en öfverste-

löjtnantsfullmakt i armén och tog genast därefter afsked, då

han genom fru Örnskiölds, född Berchner, rekommendation

fick öfverstekaraktär. Han tror sig kanske ännu leda landt-

marskalken, men torde blifva duperad, ty han ledes af sin

äldste son, som är Adlersparres geheimeråd, och således
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Lagerbielkes organ, och har finhet nog cachera spelet för

Schönström.

Ibland de damer, som äro intagne af herr Adlersparre,

slösa på honom komplimenter och gentillesser äro fröken

Berchner, som äfven har mycken godhet för Schönström,

som har Svärta och Stafsjö under arrende, tror sig af dem
kunna få veta mycket saker, men finner sig bedragen och

persiflerad af dem bägge. Fru Silfverstråle är ej utan intérét

för honom, och en af våra vänner, grefvinnan Rålamb, tror

jag ej heller indifferent för hans kvickheter, andra oförtegade,

som jag ej precist vet.

Justitierådet eller högsta domstolen är äfven utnämnd.

Däruti är riksdrotsen justitieminister och president med leda-

möter revisionssekreteraren Gyllenborg, Iserhielm, vice pre-

sidenten Lagerheim, hofrättsrådet Strokirch och lagman af

Klinteberg. De ofrälse äro lagmannen Poppius, vice presi-

dent Nibelius, hofrättsråderne Ziervogel, Wåhlin, revisions-

sekreterare Liljewalch, lagman rådman Blom. Justitiekansler

är lagman grefve Wachtmeister, son af riksdrotsen. En ung

grefve Hamilton säges vara konstituerad statssekreterare i

kammarexpedition efter Rosenblad, och statssekreterare La-

gerbring går ifrån krigsexpedition till sin förra öfverpost-

direktörsyssla, och säges, att expeditionssekreteraren Henric

Wilhelm Iserhielm blifvit statssekreterare i krigsexpedition.

Man vet ej visst, om dessa statssekreterare i krigs- och civil-

expeditionerna endast äro konstituerade, eller om de fått

verkliga fullmakter. Jag känner alldeles intet grefve Hamil-

ton mer än att jag sett en figur, man kallat så; men han

säges hafva godt beröm om sig såsom konstituerad revisions-

sekreterare, ser nrtycket ung ut, men kan hafva läsit gamla

böcker. Jag finner besynnerligt, att en person blifver be-

fordrad till en sådan syssla och eger namn, utan att hafva

gjort sig känd af personer, som äro en place i verken. För

min del är jag så fier, att jag aldrig gör mig angelägen

känna någon nykommens bekantskap, utan vill han ej göra

min, blifver det därvid. För alla fruntimmer låter jag i dess

ställe presentera mig, så snart de synas i världen, och jag

ej känner dem. Jag har nu anfört så mycket nya beford-

ringar, att jag nästan ej vet, hvar jag är hemma, men jag
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är förundrad att se en del ännu vid sina förra platser, och

de äro visst befryndade med Adlersparre, som sitter fast vid

Steuchska familjen genom sin fadermoder. Landshöfdingf

Rosenstein och kanslirådet Bergstedt hafva ännu mig veter-

ligen intet fått något.

Hofkanslerens ämbete är ännu ej bortgifvet, men väl varit

offereradt baron Fleming; men han undanbad sig det och

har sagt, att han är vid de år, att han hoppas framdeles

kunna blifva fäderneslandet nyttig. Statssekreterare Lager-

bring har varit tillbudit blifva statsråd, men han har äfven

undanbedt sig det. Man säger, att hvart statsråd skall få

4,000 rdlrs lön och hvart justitieråd 2,500 rdlrs. När riket

anses för fattigt, så kan man finna besynnerligt, att så stora nya

löner inrättas, då det ännu är osäkert, huru de gamla kunna

gå ut, åtminstone har jag ej ännu fått mitt för denna månad.

I dag är plenum, och en skånsk baron Staél har nu åter vi-

sat sig med ett memorial på Riddarehuset, uppfylldt med invek-

tiver emot ämbetsmän och deras välde, afsagt sig sin plats i

ett utskott och upprört Riddarehuset, så att de brummat som
bromsar. Han lärer hafva fått återtaga sitt memorial, åt-

minstone har landtmarskalken gifvit honom en stark mercuriaL

Mig är för visso berättadt, att bönderna nekat underskrifva

konstitution i anseende till deras anmärkning vid 1 14 §, men
det torde väl gå som med säkerhetsakten, som äfven endast

antogs af 3 stånd och ändå blef grundlag. I alla fall är det

svårt, att man nästan lemnat Bönderna för fria tyglar här,

och Gud vet, om icke flere af Adeln med sina principer för-

villat dem. Ännu har jag ej läsit konstitution, men af hvad

jag hört, finner jag visst, att man mycket respekterar konun-

gamakt, men jag fruktar nog, att vissa § innehålla jacobinska

principer eller åtminstone sådane, att man kan draga dem
därtill, ty fast herr Adlersparre vill själf fram, vill han väl

brillera med att vara folkets vän. Konungens devise är äfven

Folkets väl min högsta lag.
1

1
I sitt svar, af d. 18 juni, på ofvanstående bref skref grefve Posse bland

annat: »Porträtten af de flere personerna äro förträffeligen träffade. Som jag

väl känner de fleste både till utvärtes och invärtes anseende, finner jag deras

afskildring ega en likhet med originalen, som af den största mästares hand

förfärdigad.» Utg. anm.
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Plåtens förslag om nationalarmering ; förslag rörande skjutsningsbesväret; bonde-

ståndets motstånd mot § 114 RF, adelns hållning; omdömen om de nya stats-

sekreterarne Hamilton, Rosenstein och Järta; middag hos kanslipresidenten, den-

nes rang; utredningskommissionen; landtvärn, som vägrar inskeppa sig; ryssarne;

ceremoniel vid Gustaf III:s kröning och den blifvande; dräkten därvid; krönings-

processionen ; väderleken.

Stockholm den 19 Juni 1809.

När jag tänker på mitt bref med förra posten, så blyges

jag för, att det var mäkta confust
1

, och ville jag nu i dag

närmare detaljera samma ämne, torde [ske], att detta ej blefve

det mindre. Jag skall dock bjuda till att vara redigare.

Öfversten, numera statsrådet baron von Plåten hade för en

tid sedan ingifvit ett memorial om en nu anställande kon-

skription öfver hela riket, och jag tror det var till och med
45 år, som ej skulle blifva fria därifrån. Saken låg på bordet,

och emellertid hade någon annan ingifvit, att konskription

kunde för en framtid blifva, men att den borde nu inställas,

dock anteckningar för framtiden nu ske. Hans Maj:t, som
lärer lika med flera andre tyckt, att det, som med fördel kan

brukas i ett land, som på några år växt ifrån 25 millioner

människor till ett vida större antal och äfven område, passade

alldeles intet uti ett så kalladt och verkeligen varande folk-

fattigt land, hade befallt landtmarskalken ej utan dess spe-

cielle nådige befallning upptaga denna frågan. När nu baron

von Plåten, som har, efter berättelse, fått en större dosis en-

visa, än man kanske bör hafva, ville hafva fram sitt memo-
rial, meddelades föregående; men landtmarskalken fant, att

det kunde vara anledning dela frågan i tvenne delar, och så-

ledes borde det, som angeck en framtida konskription, före-

tagas. Det blef dock uppskjutit till dagen därpå eller den

15 dennes, då man hölt ett plenum, och hela frågan blef

hos Adeln utan votering afslagen, och det med all ståndet

egnande värdighet. Det var i min och fleres tanka oförsik-

tigt gjordt af landtmarskalken att framkomma med dylik del-

1 Det åsyftade brefvet, af d. 15 Juni, hör till dem, som ej finnas i behåll.
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ning, då Kungen gifvit det anförde nådiga yttrande, och ännu
obegripeligare, att en fråga om konskription kunde uppstå,

då man har i så friskt minne den olycka, som landtvärn s-

utskrifningen gjort i detta land.

En annan sak har åter framkommit, som gjort schism.

Professor Schulzenheim, som alla riksdagar haft ett långt

memorial om skjuts, har äfven framkommit med det denna

gång, och när därtill lägges Böndernas pretention, att Adeln

för säterier bör skjutsa som de, kan man väl föreställa sig,

hvad jäsning som blifver. Hos landtmarskalken har varit i

förgår en samling af Adeln att rådgöra i ämnet; man påstår

ventilationerna varit varma.

Bondeståndet hade ännu i lördags intet underskrifvit kon-

stitution. Den §, det fäster sig vid, är den 114 och lyder,

som följer:

§ "4-

»Konungen late Sveriges Rikes Ständer deras privilegier,

rättigheter och friheter åtnjuta, beroende det på samteliga

Riksens Ständers öfverenskommelse och Konungens bifall,

att låta dem undergå de förändringar och jämkningar, som
rikets behof kunna fordra.»

Bonden Mats Persson, jag vet ej ifrån hvad landsort, har

uti sitt stånd ingifvit protest häremot: »Att, ehuru berörde

§ lemnade anledning hoppas billiga jämkningar i de andre

ståndens privilegier, trodde Mats Persson likväl, att innan

sådane jämkningar verkeligen egt rum, privilegier icke borde

i grundlagen bekräftas, till hvilken reservation han funne sig

så mycket kraftigare föranlåten, som hans stånd i dess nu-

varande betryck gjorde sig förhoppning, att all jord skulle

någorlunda jämlikt deltaga uti rikets tryckande bördor äfven-

som uti försvarsanstalterne, hvarigenom riket vunne en för-

ökad styrka.» Jag minnes ej dagen, då denna sak företogs

hos Adeln; men då hafva flere tält uti saken, och i synner-

het magister Silfverstolpe ingifvit ett dictamen ad protocol-

lum, som man med mycken distinktion omtalar, och Adelns

beslut togs med lika värdighet som förra gången och det

enhälligt utan votering, att saken intet kunde upptagas. På
den ena sidan kan man väl säga, att Adeln vid denna riks-
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dag varit enig och utan voteringar afgjort saker, men på den

andra hafva de med sina besynnerligheter, där personellt hat

framlyst, uppväckt uppmärksamhet och kanske gifvit anled-

ning till åtskilligt, som varit mindre i sin ordning, men alltid

utmärkt den gamla riksdagsesprit, som jag för min del alltid

detesterat.

Nu till annat, som jag observerar med så mycken kall blod,

som man möjeligen kan, och bör heligt försäkra, att det alltid

sker utan minsta afundsjuka. Kammarexpedition är efter den

nya konstitution, som NB ännu intet är underskrifven af alla

4 riksstånden och således intet genom trycket eller eljest

kunnig, fördelad uti 3 departements. För det ena är chef

en grefve Hamilton, som synes mycket ung och varit så litet

angelägen blifva personligen känd, att Konungen aldrig visste

sig hafva sett honom, när man projekterade honom till den

sysslan. Jag vill ej hafva misstroende till hans kunskaper,

men jag tror, att till den sysslan fordras en öfning uti affärer,

den jag ej trott kunna vara hos en ifrån akademien för 2 a

3 år sedan kommen och mycket hastigt konstituerad assessor

i hofrätten; mais gens de qualité savent tout sans rien ap-

prendre. Jag har orätt uppehålla mig härvid, efter personen

utom till anseende på en gata eller någon gång på en stor

souper, tror jag, och i ett hörn af en salong är mig alldeles

obekant; men det synes, som s}^sslan är sådan, att man åt-

minstone i fordna dagar kände personen, innan han kom så långt.

Den ecklesiastika detaljen samt det, som rörer uppfostrings-

verket och allmänna upplysningen, är anförtrodd landshöf-

dingen Rosenstein, som gör det utan att därföre begära någon

särskildt lön. Att [han] ifrån början af hvälfningen aspirerade

något, var tämligen synligt, ty han var inquiet, innan han

fick göra sin cour åt herr Adlersparre, som han räknar sig

i släktskap med, efter Adlersparres fadermoder hade i sitt

första gifte varit gift med en Steuch, vid hvilken familj Rosen-

stein på sitt möderne är fästad. Att han gör det utan sär-

skildt lön, är säkert af det goda skäl, att han har 2000 rdlr

banko pension såsom svarande emot det förtroende, han haft

[att] uppfostra förre Konungen, och han var nu väl rädd, att

någon snörpkommission torde komma och taga den från ho-

nom. Honom brister visst intet kunskaper, men man har
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just intet trott honom ega onödig öfverflöd af religion. Upp-
fostringsgåfvan bör man ej disputera honom, fastän den slog

litet illa ut, ty jag har haft tillfälle få se något, som han

under den tiden skref för att bibringa sin unga herre histo-

riska begrepp, satta i form af samtal i de dödas rike emellan

Gustaf Adolph och någre andre kungar, statsministrar etc.,,

och jag bekänner uppriktigt, att det gör honom heder, livad

han där anfört. Hans modesti hindrar honom kanske från

att låta trycka det, men det förtjenar ett rum bredvid grefve

Tessins bref och öfverträffar dem på sina ställen i min tanka.

Det faller mig vid detta tillfälle in, hvad fältmarskalken grefve

Stenbock svarade drottningen i Danmark, som beklagade sig

öfver, att ett par skor han gjorde henne, ej voro hållfasta:

»Arbetet var svenskt, men lädret dugde intet.»

3:dje eller finansdetaljen i den expedition är anförtrodd herr

Hans Jerta [o: Järta]. Denne var före riksdagen 1 800 baron Hans
Hierta, afsade sig där baronskapet och har sedan den tiden

advocerat samt varit någon sorts sekreterare uti brandassecu-

rencekontoret. Det är visst en ganska kvicker karl, men
jag har alltid en fruktan för dylika genier, ty de äro som

lindansare, att de sluta med att å force de tours d'adresse

bryta halsen af sig. Jag vet dessutom intet, hvad idé jag

fått om hans hjärta, men jag har svårt lemna den. Ingen

kunde äfven taga utur mitt hufvud, att icke denne skulle vid

detta tillfälle vilja spela en rol, ty då jag den 13 Mars blef

uppkallad i Konungens, då Hertigens rum, var det den första

fysionomi i en grå frack och stöfiar, som väckte min upp-

märksamhet, och jag kunde livarken begripa, hvad han hade

där att göra och synas officiera, eller huru han kommit dit,

då de, som voro befalte infinna sig, ej utan omvägar och

ordres af generaladjutant etc. fingo komma ut eller in om
Slottet. Ifrån den stund såg jag, hvad klass som skulle fram-

komma, och tog mitt lilla parti att synas mindre förundrad,

än jag borde. Nu har jag hört, att man är sysselsatt sätta

arbetet där i gång, men som det alltid är lätt störa en ord-

ning, men ej lika lätt få den i gång, så berättas, att man där

är i mycken förlägenhet. Man finner i allmänhet underligt, att

sysslor etc. blifvit tillsatte, efter den nya konstitution ännu ej är

rätt känd, och det torde hända man däruti intet har så orätt.
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I lördags gaf hans excellens kanslipresidenten en stor mid-

dag utan konferens, där den lilla corps diplomatique, excel-

lenser, statsråder och af hofvet voro. Bedrager jag mig ej

för mycket, så äro här ugglor i mossen, som man plägar

säga, om rangen emellan honom och riksens råd samt nu-

varande excellenser. Som konstitution lärer innehålla, att

justitieministern och den för utrikes affärerne skall vara rikets

ämbeten, så lärer man för honom pretendera någon préséance

framför det gamla rådet och excellenser, och han således an-

ses såsom rikskansler och då på den räkningen taga steg

framför dem alla näst efter riksdrotsen, hvilket de säkert

intet kunna smälta. Uti denna tvist kunna nu ej ingå riks-

marskalken grefve Fersen, som har såsom sådan sin gifne

plats, och förre riksmarskalken grefve Oxenstierna och excel-

lens Brahe, hvilka såsom de främste efter honom skola leda

Drottningen; men sedan drotsen förer kronan, blifver utdel-

ningen af de andra regaliers bärande säkert stötestenen. Jag

har alldeles intet förtroende på den sidan, men jag har tyckt,

att det ser mig ut, som saken är kränk.

Hofmarskalken Silfversparre har bedt mig anmäla sin re-

spekt till Eders Excellens och herrskapet. Han reser här

emellan och Gripsholm ganska ofta. En omstöpning af det

så kallade krigsdepartementet, rättelig utredningskommission,

har skett, och däruti har han fått en stor befattning och är

ordförande, och det gör hans närvaro här så mycket nödi-

gare. Herr Tibell lärer därigenom betyda mindre än förr,

och man är säker, att det blifver mer ordning i sakerna, än det

varit. Det påstås, att man ej kan göra sig begrepp, huru där

gått till, oaktadt den store Bennet haft där mycket [att] beställa.

I torsdags afton var här ett uppträde, som satte en del af

staden, som bodde åt den trakten, uti räddhåga, att något

fienteligt var att frukta. Det var fråga om att bemanna

kanonslupar, som ligga på stranden vid Djurgården. Landt-

värn, som därtill skulle nyttjas, nekade gå ombord och undan -

hölt sig i skogen. Af garnison ryckte därföre detachement

ut och äfven hästtrupp. Detta gjorde på Ladugårdslandet

och trakterne, därifrån soldater drogs, mycken uppmärksam-

het. Man uppsökte de uppstudsige, samlade dem, förmodelig

har där hållits ett till ämnet lämpeligt tal, och de svarade sig
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ej vara förbundne till någon tjenstgöring, efter de först

aldrig svurit någon trohetsed, och för det andra intet fått

sine fordringar betalte för det förflutne årets kampanj, då de

verkeligen slitit så ondt, att det åtminstone aldrig kunde dem
ersättas. Man lät dem då först afiägga ed och gafs dem de

förbindeligaste löften att, så fort möjeligt är, blifva betalte

och nu sättas på ordenteligare betalningsfot, och som det nu

vore sommar, kunde de ej komma att fatigueras så mycket

m. m., och de gingo om bord. Jag bekänner, att jag sätter

värde på nation, ty grunden är beskedelig och, sig själf lem-

nad, företager den intet ondt, när hon ser möjelighet till rätt-

visa. Det ryser så mycket mera uti mig, när jag besinnar,

huru man handterat det hederliga folket, och har svårt för-

låta de, som hafva befattningar och utur akt låta noggrannhet

i deras handhafvande.

Ifrån krigsteatren har jag desse dagar ej hört något, som

jag kan med säkerhet berätta. Man tror ej ryssarne ännu

vara uti Umeå. De lära där i trakten hafva svårt framföda,

sedan nu slädföre upphört, och isen gått af kommunikations-

sjöarna, och från Åländska [sidan] höres ej det minsta.

I går var jag till middagen hos grefvinnan De la Gardie,

sedan jag förut varit i Änkedrottningens predikan. Grefvin-

nan bad mig tusenfalt hälsa och fägnade sig öfver fru gref-

vinnans bättring. Jag blef frågad, huru 1772 vid kung Gus-

tafs kröning förhållit sig med dåvarande Änkedrottningens

hof, och det kunde jag genast besvara, att ingen af dess här-

varande hof var med uti procession förmiddagen, men att om
aftonen uti den till spisningen uti Rikssalen skedde voro de

alla med, nämligen fruntimren, ty om dem hade jag endast

upptecknat. Riksrådet Ramel och excellens Carl Adam
Wachtmeister voro där äfven och bad tusenfald hälsa.

Vid instundande kröningsceremoni äro deras excellenser

uti förlägenhet, emedan knappt fyra af dem hafva statsvag-

nar och livréer. Jag tror, att någon avertissement är dem
gifven, åtminstone hafva herrar serafimerriddare, som skola

rida och höra till Kungens svit, fått den om stöflor, tillhörige

dräkten; tv mine rikshäroldsstöflor hafva börjat promenera

och få tjena till modell, och äfven har jag lofvat general-

löjtnant grefve Claes Horn få nvttja dem den dagen, tv han
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är utsedd förrätta riksstallmästaresysslan hos Konungen. Riks-

rådet Ridderstolpe har afsagt sig för 79 år att vara med,

men riksrådet Lilljencrants, af samma ålder, har frågat mig

om stöflor. Riksrådet Ramel har ingen statsvagn och kan

intet för svindel rida, och ej på så kort tid få vagn och liv-

réer för penningar. Han lärer gifvit anledning till fråga om
hofvagnar för alla i procession, och det har upprört baron

Rålamb, som ej vet, hvar alla de spann, hästar och vagnar

skola tagas.

Allt detta har sedan förra veckan varit omtaladt, och på
en gång i dag är nu decideradt att blifva vid det, Hans Maj:t

först var deciderad göra, nämligen att gå till kyrkan, hvar-

igenom mycken besparing i depens och tid för Hans Maj:t

att ej fatiguera på häst blifver; ty 2 timmar hade minst gått

åt på tåget till kyrkan den stora vägen, och lika länge där-

ifrån. Nu blifver det från Konungens rum öfver borggården

genom kyrkohvalfvet åt den porten vid Storkyrkan, som är

vid Börsen, eller den man vid förra kröningar alltid stigit

af vid. Hufvudsaken blifver besparing af kröningsgärden,

och den färgen bör det hafva; och ifrån början hade Hans

Maj:t velat göra det på detta sätt, men jag vet ej, hvem som
gjort föreställningar däremot, då det blef beslutet att låta

blifva vid hvad iakttogs, då kung Adolph Fredric och kung

Gustaf kröntes. Konungen hade säkert aldrig stått ut med
fatiguen. För åskådare blifver detta ett afbrott, emedan här

finnas inga fenster att stå uti. Dagen är ej utsatt, men efter

midsommar är hvad man nu vet. Hyllningsakten kommer
att ske vid konung Gustaf den 3:djes staty, där man nu är

sysslosatt med byggande af alla erforderliga läktare. Tronen

skall vända ryggen till statyn. Som ännu man endast lagt

underlag till läktare, har jag svårt döma om det hela, men
det ser ut att blifva trångt.

För brefvet af den 1 1 får jag den äran aflägga vördnads-

full tacksägelse med glädjebetygelse öfver herrskapets väl-

måga. Vi stadsboar tro detta jämna regnande förmånligt för

landet, efter allt regn före midsommar skall vara det. — —
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20.

Släkten Hermanson—Rosenstein—Rosenblad; statssekreteraren Rosenstein
;

hans systerson biskopen i Linköping; öfverste Schönström och oro på riddar-

huset; återblick på grundlagsstiftningen.

Stockholm den 22 Juni 1809.

Xär jag hade den äran den 19 dennes uppvakta, tror jag,

att något afbrott skedde uti min relation rörande de 3:ne

statssekreterare vid kammarexpedition, och får således nu göra

en liten tilläggning, dock emellan oss, efter jag ej vill synas

forska uti framtidens hemligheter. Då landshöfdingen Rosen-

stein åtog sig den honom uppdragne detaljen skedde det visst

till en del af dess åhåga att blifva ansedd för betydande,

hvilket ständigt fört hans steg, men därjämte voro tvenne

andra orsaker. Den första [var] fruktan, att någon fråga

kunde blifva om indragning af den betydeliga pension 2000

rdlr banko, som han hafver för sitt edukationsverk med
konung Gustaf Adolph; men jag tror äfven, att den andra

blef för att hålla den sysslan framdeles till hända för en släk-

tinge och först utröna, hvad inkomster därvid kunde bestäm-

mas, och om de öfverstiga, hvad den nu hafver. Sedan man
detta utrönt, då blifver tid lemna sysslan, och den andra vin-

ner emellertid på detta rådrum att ej synas komma för ofjäd-

rad till ett sådant ämbete. Jag kan intet neka, att jag alltid

har litet misstroende till det Hermansonska blodet, som rin-

ner uti Rosensteins och Rosenblads ådror, ty det är kändt

för intriger och konster. Det är nog bekant, hvad roler

bägge morbröderna riksrådet Hermanson vid 1756— 1761—
1769 samt sednare riksdagar och mellantider spelte, och gene-

ralens hela förhållande 1788 är oss alla bekant för att behöfva

här upprepas. Personen, som jag tror vänta på ämbetet, är

nu expeditionssekreterare uti kammarexpeditionen och heter

Johan Julius Beckmarck, är kanslerssekreterare vid Upsala

akademi och lärer därvid hafva en vacker inkomst. Han har

alltid varit Rosenblads högra hand och hos honom betydt

mycket samt är gift sedan förledit år med hans systerdotter

fröken Munck af Rosenschöld. Hennes fader var biskop

Munck i Lund.
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Torde hända, att jag bedrager mig, och i den händelse är

jag ledsen, att jag gjort Eders Excellens besvär genomläsa

detta; men förevita släkten hvad man vill, så synes den icke

vara af Gripon och Martins princip, ty jag menar där står

på ett ställe Ängsliga pack, systrar och bröder, och allt hvad

släktskapen föder.

Efter jag talar om denna släkt, så är här nu en af den

uppstigen på ärans trappa, som jag menar väl skall göra sin

väg, om ej förr, när ärkebiskopsstolen framdeles blifver ledig,

nämligen biskopen i Linköping Carl Rosenstein, systerson till

landshöfdingen, som redan vid 42 års ålder har ett af de för-

nämsta stiften eller n:o 2 i ståndet. Jag fråntager ej denne

sitt värde af kunskaper, och att hans riksdagspredikan var

vacker samt framförd med ett godt målföre och mycken vär-

dighet, men jag vill nästan vara säker, qu'il chasse de race,

ehuru han fått ton för sig af ärlighet och beskedlighet. De,

som känna honom, säga, att han i sin förra församling i

Nerike, Kumla, varit en ordningsman och som sådan afhållen.

Den rättvisa bör jag göra honom, att han verkelig är en artig

umgängesman med ett favorabelt utseende, liten till växten

som brödren, afledne konteramiralen Måns Rosenstein, hvilken

han liknar, och de bägge bröder voro likast fadern, professor

Samuel Aurivillius, fast de andre bröderna jag sett voro honom
olika. Jag medgifver, att jag har orätt döma om honom,

efter jag ganska litet känner honom, men han hörer till

släkten, och det är nog för mig att känna, det han 1793 eller

1.794, jag minnes ej visst hvilketdera året, gjorde en resa till

Danmark med sin mors kusin, fru Christiernin, född Kjörning,

att besöka den i landsflykt varande förre grefve Claes Fredric

Horn. Om tants godhet för honom var stor, så tycker jag,

att han då var vid de år, att han bort finna en sådan resa

mindre passande.

Någon af dessa dagar har varit någon hetta på Riddare-

huset i anledning af ett memorial, som den stortaliga öfver-

sten Schönström redan för visst 8 eller 12 dagar sedan in-

gifvit. Han har däruti tält in plurali: att våra lagstiftare

äro vacklande, och flere anstöteliga ordalag, hvilket mycket

upprört grefve Adolph Mörner. Men herr Schönström har

försäkrat, det han kunde nyttja starkare uttryck m. m., och



128

session har varit ganska het. Som jag ej är med, har jag

ej rätt reda på saken. Om han sagt okloka, tror jag. att

han fått mig på sin sida, ty när man hade en sådan grund-

lag som 1772 års regeringsform, hade varit bäst behålla den,

endast med undantag af säkerhetsakten, efter den var så för-

hatelig; men nog var den nyttig den 13 mars för att rätt

kunna hålla tummen på ögat på en viss klass, som om den fått

sin vilja fram. kunnat försätta oss alla i en faselig förlägen-

het; ty det slår aldrig felt, att i deras plan varit att frukta

för vtterligheter, som nu, Gudi lof, intet skett. Jag kan aldrig

gå ifrån den tanken, att icke det visst var mycket nådigt af

nuvarande Konungen och enligt med hans délicatesse de senti-

ment att ej genast antaga regeringen i kraft af arfföreningen

;

men det var hårdt att se sig blifva vald till det. jag har rättig-

het till. Mitt råd till honom hade blifvit helt annorlunda, och

dylikt vet jag vara gifvet, men vissa personers lystnad att

få vara med har förmodelig verkat detta.

Jag är osäker, om jag vågar skicka af detta bref, men det

må gå.

Min vördnad är oafiåtelig.

Detta har af en händelse blifvit förlagdt i min portfölj, och

dess innehåll blifver, som allt annat, oss emellan.

21.

Kröningen uppskjuten, troligen på grund af böndernas vägran underskrifva

RF; farhågor för riksdagens förlopp; Djurgårdspromenad midsommardagen; pla-

ner rörande kröningsprocessionen; den danska ballongproklamationen.

Stockholm den 26 Juni 1809.

Kröningen är uppskjuten, man tror till torsdagen, ehuru

jag ej känner det precist. Alan tror detta uppskof [ske] i

anledning däraf, att Bönderna ej i denna stund underskrifvit

konstitution, utan enträget yrka på ändring af den 114 §. I

dag är plenum i alla stånd, men jag nödgas skrifva detta

så tidigt, att jag ej kan veta hvad som är i fråga; förmodelig

torde vara om underskrift. En anmärkning torde kunna med
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skäl göras: att när, eller jag tror det var innan, riksdagen

börjades, hade en del af de betydande personer, som före-

ställte att göra storverk, fått riksföreståndarens löfte, att han

ej skulle blanda sig uti riksdagens förande, utan de skulle

föra den själfva, och det skulle gå som en papier de musi-

que. Effekten af det har man nu haft tämmelig känning af,

ty ingen riksdag har gått så utan takt och sammanhang,
men väl med stora ord och prat. I alla fall önskar jag, att

de styrande behagade hafva ögonen väl öppna, ty jag fruktar,

att det aldrig hänger rätt ihop, och Gud afvände alla vidare

katastrofer. Jag söker väl alltid att hafva något klart för

mina ögon, men jag bekänner, att jag ifrån början haft mera
skuggor i min målning, än jag önskat.

Hans Maj: t reste i fredags eftermiddag med en ganska

liten svit till Rosersberg, och återkom i går aftons. Drott-

ningen promenerade en fiocqui
1

på Djurgården midsommars-

dagen i öppen vagn, och Prinsessan med sitt hof äfven i

öppna vagnar. Vädret var ock mycket gynnande, men i går

regnade här nästan hela dagen.

Ännu är intet ceremoniellet till kröningen tryckt, och i går

middags var ännu ej afgjordt, hvad väg som procession skulle

gå. Man tror dock nu, att det blifver ut genom norra hvalf-

vet Lejonbacken utföre, Myntgatan, Riddarehustorget, Stora

kyrkobrinken och så ikring kyrkan till kyrkogårdsporten vid

Börsen. Och denna besynnerliga tur tages, för det att några

af deras excellenser antingen intet vilja besvära sig med rida

eller intet hafva på det tidehvarf de varit excellenser, haft

utrymme nog att tänka på, det de kunde behöfva statsvag-

nar och statslivréer. Jag sätter ett band på min tunga, när

jag skall yttra mig härom, för att intet göra mig ovänner.

Nu nödgas jag afbryta mitt [bref] och endast aflägga vörd-

nadstacksägelse för det af den 18 dennes med däruti varande

konstiga hopläggning. 2 När Edman afsänder ceremonial,

medfölja några dokumenter, som höra till samlingen. Det

ena påstås vara inpraktiseradt från Danmark i vintras genom
ballons, och hans excellens Toll försäkrade sig om alla exemp-

laren. Det oaktadt har detta kommit undan.

1 In fiocchi, ital. : med stor ståt, i gala.

* Torde åsyfta ett medsändt prof på grefve Posses » skicklighet att vika oupp-
tagliga bref».

För hundra Hr sen. 9
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22.

Kröningen d. 29 juni med tillhörande procession, måltid m. m.; hyllningen

d. 1 juli framför Gustaf III:s staty; dess anordning; hyllningsmåltiden; diverse

anekdoter från båda akterna.

Stockholm den 3 Juli 1809.

Förledne torsdag den 29 Juni var kröningshögtidligheten,

hvilken var gynnad af ett ganska vackert väder. Processions

gång var ej den, som 1 1 § uti ceremoniellet utstakar, utan

enligt bifogade underrättelse. 1 Ehuru vägen ej var så lång,

så var dock tillräckeligt utrymme för åskådare, som stodo i

alla fenster och på vid Myntet och flerstädes uppbyggde spe-

kulationsläktare. Dessutom var intet hinder lagdt för dem,

som på borggården och öfver allt, där haie var, kunde bakom

den få stå och se, ty man hade som i kung Gustaf den 3:djes

tid funnit, att en pompös procession ej är anställd för Kun-

gens egen skull, utan för att genom mängd af åskådare göra

den imponerande. Lejonet på den nordvästra delen af Lejon-

backen var kosteligt att påse, ty på det hade karlar och pojkar

klättrat sig upp, och låg under buken på det af de sistnämnde

;

en a två karlar sutto grinsle därpå och emellan svansen hade

2:ne pojkar arrangerat sig att framsticka sina hufvuden. Alla

lykthållare på Slottet hade en a två figurer, som stodo där,

och var nästan obegripeligt, huru man kunde stå på den run-

dade stenkanten, som utspringer från slottsporten hela Slottet

och flygeln utföre.

Procession skedde med mycken ordning och har från

fenstren sett ganska väl ut, efter hvad jag hört af den klass,

jag kan få veta det [af]. Hans Maj:t, van ifrån sin barn-

dom att representera, har uti det all grace, som han både

på fäderne och möderne ärft, och hans äldre utseende samt

svårighet att gå ingifver verkeligen vördnad för majestätet.

Drottningen, hvars vivacité ej med åren stort aftagit, obser-

verade sig på det nogaste utan att gå ifrån sin amabilité och

hade uti alla sina bugningar, hälsningar etc. mycken aisance

gracieuse, med ett ord var sådan, att om salig fröken Anne

1 Denna bilaga saknas.
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Magdeleine Strokirch fått se henne, hade hon varit nöjd med
sin fru och ej kunnat hafva något att invända.

Prinsessan tågade från sitt palais till Slottet med all den

prakt henne egnade. Tvenne hennes sjuglasvagnar, bespända

med 6 hästar, uti hvilka fröknarne åkte, gingo främst, där-

efter Hennes Höghets vanliga granna vagn, uti hvilken dess

hofmästarinna åkte med sällskapsfrun frammanför sig. Efter

dem kom Prinsessan i en statsvagn, bespänd med 6 hvita

hästar, körde af hennes stallmästare Rothlieb. På taket låg

en stor förgylld förstelig krona. Ikring vagnen gingo Hen-

nes Höghets kammarherrar och kavaljerer samt löjtnanten af

Lifgardet till fot Stellan Mörner, bakom vagnen livrée och

utomkring herrarne stånddrabanterne, jag minnes ej, om de

voro 6 eller 8. Hennes Höghet var klädd i en med blankt

silfver rik klädning och beprydd med sina vackra juveler.

Dess sätt att vara är Eders Excellens kändt, och hon var nu

som alltid prinsessa.

Uti procession till kyrkan hade hans excellens Ugglas hat-

ten på sig, oaktadt Drottningens bägge ledare voro obetäckte,

men ifrån kyrkan var han som de, ty jag fick af en händelse

veta misstaget och sökte ett tillfälle säga honom etiketten,

dock med all vördnad för excellensen, det förstås. Jag måste

dock bekänna, att det ej kunde ske utan en liten pisksmäll, ty

han yttrade: »Hvarför säges ej sådant till»? och fick till svar: »Ty

det förstår sig af sig själf, att man har égard för fruntimret.»

Hela ceremonien var mindre lång än de bägge förra krö-

ningar, hvarvid jag officierat, ty procession började 50 minu-

ter på 10 f. m., och klockan I

/2 4 e. m. voro vi på Slottet

tillbaka. Deras Maj:ter behöfde hvila, och en liten middag

lärer varit uti deras inre rum. Uti Drottningens matsal har,

som jag hört, varit ett bord för 50 å 60 personer; men jag

känner ej, om någon därom varit averterad, utan har hört,

att ingen synts där såsom värd eller värdinna, men väl att

man funnit ätande figurer, som, sedan de fått sitt behof, upp-

stigit, och att på ett hörn af hästeskobordet några af damerna

fått nippra i sig litet, och en och annan excellens kunnat få

ett rum och litet af les débris.

Jag kände ej något bord vara, utan hade, som Eders Excel-

lens vet att jag i stora ceremonier brukar, ätit min frukost,
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innan jag om morgonen reste till Slottet, och hade min vagn

till hands genast efter ceremoniens slut, for hem till mig,

stofferade ut mitt gamla ansikte och frisyr, samt reste kloc-

kan 6 upp i Rikssalen att afbida ceremonimåltidens början,

där för le corps diplomatique var en särskilt liten läktare att

stå på. A propos af le corps diplomatique, så är den verke-

ligen en parodi på dylikt. Den portugisiske ministern le che-

valier de Lobo, en ganska kunnig och artig man, befinner

sig på landet 2 mil från staden med sin fru och barn och

var ej inkommen för att efterkomma invitation; engelske

chargé d'affaires befant sig i ett fenster att beskåda proces-

sion, och den österrikiske chargé d'affaires syntes äfven i

frack i ett fenster. Man tror just ej, att ifrån Brasilien kun-

nat vara kommet något förbud, men möjeligen kunna de andre

haft dylikt. Le chevalier de Moreno, som just ej har någon

diplomatisk befattning annat än en poche af juntan i Sevilla,

var ej heller synlig, utan hade redan flere dagar förut varit

på landet. De, som anlände och herr Troil fick i kyrkan

figurera med, voro 1'abbé Gridaine, vicaire apostolique, hans

chapelain 1'abbé Bonbaron och amerikanaren Burr. Engelska

frun Brooke med sin dotter och dess guvernant fingo äfven

sitta på den läktaren i kyrkan, som var destinerad för corps

diplomatique. Vid måltiden i Rikssalen var frun bland de

presenterade damerna, och endast de tre nämnde karlar på

läktaren, där jag intog det främsta rummet för att visa, att

den var destinerad åt le corps diplomatique.

Måltiden gick med all ceremoni och anständighet för sig.

Deras Majrter kommo till taffeln klockan 7, och precis 8 om
aftonen var den slutad. Så väl den serverande som de andra

rikets herrar hade under den hattarne på sig. Jag kan ej

erinra mig, att så varit vid de förra kröningar jag sett, och

tror ej det var i Norrköping, ty då hade jag säkert antecknat

det uti journalen. Nu står det där.

Små händelser af gaucherier med hvad man på hyenden

skall bära, att man skall beklaga sig öfver att det är tungt,

varmt, ledsamt, klädbonad etc. förbigår jag, ty det hörer till

ceremonier; men hvad jag med ledsam förundran såg, hvad

fall le ton et le tact gjort, kan jag ej tiga med. Adelsuni-

formen med stöflor och sporrar i en sådan hetta må då så
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vara, efter vi lefva i stöfvelåldern, men att adeln i dylik och

andra uniformer hade uti en kröningsceremoni-procession de

flesta hattar på sig, choquerade mig på ett utmärkt sätt, ty

de andra stånden hade det intet.

Så snart statsrådet Adlersparre kom på borggården, satte

han genast sin generalshatt på sig, (NB de militäre stats-

råden hafva generalsbroderi på kläderna), men jag lät hans

vän Rosenblad avertera honom om, att det ej passade. Det

kostade på, men lurken blef obetäckt.

Den i Juli var hyllningen. Det gamla ordspråket säger,

att herrar och narrar se alltid halfgjordt arbete. Jag bekän-

ner mig hafva varit af de senares klass och fant obegripeligt,

att man utvalt den platsen därtill, och var bete nog föreställa

mig, att den échafaudage, som omgaf konung Gustaf den

IILdjes statyS men ångrar hvad jag tänkt, efter jag varit

försiktig nog ej nämna något. Grefvar Fersen, jag vet ej

hvilkendera, hade gifvit projektet, och hofintendent riddaren

af Vasaorden Masreliez, hade gifvit ritning, (NB nuvarande

öfverintendent kommer aldrig i fråga för dylikt), och det var

det vackraste man kunde få se. Förr har jag alltid trott, att

Gustaf den IILs hyllningsplats var den vackraste på Logården,

men nu påstår jag, att sådant, som detta presenterade sig ifrån

tronen, där jag stod, och bort presentera sig för en otalig

mängd åskådare på Slottsbacken, får man aldrig se, utom där

dylik lokal och respektabel tranquile nation finnes.

Nu vill jag bjuda till beskrifva platsen för Eders Excellens,

men var alltid öfvertygad om ofullkomligheten af min tafla.

Kung Gustafs staty var omgifven med kolonner, dorisk eller

jonisk ordning kan vara lika mycket, men en dome eller

hvad det heter hvilade därpå. I frontespisen var ett dubbelt

C med kungl. krona, och på en fris var Konungens valspråk.

Tronen stod nedanföre statyn på det sätt, att öfver tronen

syntes den delen af inskription på piedestalen Gustaf III lag-

stiftare, men ej mer. Öfver statyn var en himmel, som gjorde

ett utsprång öfver tronen. Himmelen var af sammet, men
draperad med blått damast och guldfransar, hvilka helt nya

gaf emot solen och den lilla vindfläkt, som var, ett majestä-

tiskt utseende. Sterky hade verkelig deraf all heder, efter

1 Meningen ofullständig.
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han väl observerat proportionerne. Till höger och vänster

på planen till tronen stodo tabourets och bänkar för excellen-

ser, statsråder, justitieråder och en för rikshärolden, hvaraf

han ej begagnade sig. Äfven voro läktare nedanföre tronen

för Hennes Maj:t och Prinsessan med hofvets damer och till

vänster för gapande fruntimmer. Där nedanföre på planen

voro ständernas rum, och där bakföre sutto här och där några

åskådare, som ej i fonden gjorde ondt för ögat. Drottningen

hade sin himmel öfver sig, som äfven var efter det andra väl

menageradt, och där satt äfven Prinsessan.

(Nu litet kritik, ty utan salt är ett bref af intet värde.) Jag

vet, huru det går till, att Prinsessans hof alltid observerar,

att det är en Prinsessa. När hon kom åkande till hyllnings-

platsen, körde man in till den lilla trappan, som gick till höger

om tronen upp till Drottningens läktare, och Hennes Höghet

vid utstigandet utur vagnen fick då hälsa ständerna till höger

och vänster. När Drottningen kom, körde dess kavaljers-

vagn dit, och herrarne stego utur, men de andra vagnar

körde till en liten baktrappa, där Drottningen steg utur, och

kavaljererne måtte till fots skynda dit för att möta. Det var

ej nog med detta, utan samma nyttjades vid bortfarten, och

därföre måtte prinsessan gå densamma.

När man kom i procession utur södra eller Kyrkohvalfvet,

var den planen för ögat mycket vacker på afstånd och på

närmare håll af största skönhet att se de läktarne fyllda med
hofdamer och [damer] utur staden. Sedan Konungen satt på
tronen, och hvar och en intagit sitt ställe, blef haie indragen,

och formerad vid nedersta delen af backen en half cirkel,

som gaf mängden af åskådare tillfälle att väl få se. När

Konungen slutat sitt tal, blefvo ständerne af mig förekallade

att göra sin e,d, och sedan den var slutad, började klockan

1 1 och 40 minuter handkyssningen, som slöt klockan 1 och

43 minuter, hvarpå procession skedde åter till Slottet, dit

man anlände klockan 2 och 10 minuter.

Drottningen och Prinsessan reste därifrån Slottsbacken upp-

före genast efter procession, och klockan 3 var Konungens bord

serveradt. Där spisade Prinsessan, excellenser med deras fruar,

öfverstekammarherren och Drottningens öfverkammarherre,

landtmarskalken och ärkebiskopen. FörstehofmarskalkenMunck
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satt vid bordet midt emot Konungen och har serverat i stället

för den förr bruklige hofjunkaren (NB sådant var det äfven vid

riksdagens början). Vid steken eller kanske bakelsen steg landt-

marskalken opp och utbad sig den nåden i ständernas namn
få dricka Deras Maj:ters skål. Det följde af sig själf, [att] alla

då stego upp, och ärkebiskopen lade till »Lefve Konungen,

till världen ej står», eller dylikt, som dock genom ett af

hans excellens amiralen grefve Claes Wachtmeister utskriket

hurra fick lemna platsen åt hans platitude. Han har skrikit,

som om han suttit i en mast. Hans Maj:t lärer ej själf just

observerat oskickligheten af detta hurrande vid hans bord,

men excellens Fersen lärer sedermera låtit excellens Wacht-

meister finna sitt misstag med en så bullersam vördnadsbe-

tygelse. I allmänhet vill man påstå, att ärkebiskopen efter-

middagen ej är särdeles redig, och att hans acclamation haft

all air däraf vara en produkt. A propos af honom, han bär,

som Eders Excellens vet, ett guldkors i likhet med de andra

biskoparnes, dock något större. Kröningsdagen om aftonen

fick han ett dylikt af Hans Maj:t till present. Det parade-

rar på långt håll, men jag känner ej storleken af stenarna.

I eftermiddag är nu gratulationscour, och därefter blifver

ordenskapitel och kabinett för befordring m. m. samt sedan

cour. Jag reser nu dit, tackar vördnadsfullt för brefvet af

den 25 juni, beder om min respekt och försäkrar om min

oaflåteliga vördnad.

23.

Ordensutnämningar efter kröningen och anmärkningar därom ; kommendörsgra-

den utsträckt till ofrälse; C. H. Anckarsvärd; Mannerheim ; Schönström m. fl.;

banerförare vid serafimerorden enligt ceremoniel från Magnus Ladulås (!);

lifsregementsbrigadens protest mot att få Adlercreutz till chef: spänningen mel-

lan honom och Adlersparre; Armfelt; stadsråds löner och taffelpenningar; Adler-

sparres forna bostad; successionsfrågan och parti för f. d. kronprinsen; gratula-

tioner af stater och kårer; Englands chargé d'affaires frånvarande.

Stockholm den 6 Juli 180g.

Uti mitt bref af den 3 dennes hade jag den äran foga en

kastpenning vid kröningen, som jag ej kom att nämna, men
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hoppas, att Eders Excellens ej onådigt upptager, att jag där-

med uppvaktade.

När detta brefvet nu börjar, är den 6 Juli ännu långt borta,

och tror jag, att alla den 3 dennes skedde nominationer torde

i torsdags-avisan blifva införde. Torde hända, att där ej

kommer den del af protokollet, som Hans Maj:t nådigst upp-

läste rörande de 3:ne kommendörer af alla Kungl. Maj:ts

orden, riksrådet Liljencrantz, riksrådet Ridderstolpe och förste

hofstallmästaren friherre Rålamb, hvilka förklarades vara

serafimerriddare, dock så att deras vid orden egande äm-

beten bibehållas, och vid någons afgång väljes en i dess

ställe af samfälte Serafimerorden, och valet uuderställes Hans
Maj:ts, ordens herre och mästares decision. De äro nu sera-

fimerriddare ifrån den dagen och inträda i räkningen efter

general Horn och träda i sin ordning till pension. Skälet

var, att som det är herrar serafimerriddares första skyldig-

het att vårda hospitaler m. m., så borde en sådan skillnad

ej göras dem emellan, utan de alla vara lika. Hans Maj: t upp-

häfde därföre denna, sedan 1787 existerande klass, och kapitlet

hade ej något däremot. Frågan lärer förmodelig varit, un-

der det jag var i galleriet och proklamerade desse, huruvida

de borde dubbas eller ej, och grefve Mörner lärer hafva sva-

rat, att hans excellens Klinckovvström ej blifvit dubbad, utan

i Konungens kabinett fått kedjan sig påsatt; men det var

falskt, ty han blef verkeligen dubbad i Slottskyrkan. Jag
behöfver ej yttra mig om de sedan utnämnde 4 serafims,

som Eders Excellens får se af tidningarna, men nog tycker

jag, att statsministern för utrikes ärenderna hade fått nog på
en tid med att vara rikets herre, statsminister och blifva

baron. Afven synes, som landtmarskalken kunnat hvila sig,

ty han har blifvit generallöjtnant och grefve på ganska kort

tid. Man vill tro, att hans äldsta son skall få survivance på
hans län och han framdeles träda in uti statsrådet då någon

vakans där blifver; det synes, som man kanske redan upp-

gjort någon dylik.

Hvad kommendörerna med stora korset vidkommer, så

var det valet ej att klandra. Hans Maj:t erinrade sig ami-

ral Nordenskjöld, som vid Högland 1788 inlade ära och hjälpte

till den segern, och de andre äro ej utan merit och den
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tämlig distinguerad. — Vid kommendörerne af Svärdsorden

tycker man vara besynnerligt, att efter man ännu ej just

har fred, utan kan anses vara i krig, en öfverste, som aldrig

dragit värja mot fienden, nämligen grefve Nils Cronstedt

blef kommendör, då flere öfverstar verkeligen distingerat sig

denna tiden. Hans trätor med kadetterna på Carlberg hafva

just ej rekommenderat honom i allmänhetens ögon eller tankar.

När Hans Maj:t skred till utnämnande af kommendörer af

Nordstjärneorden, behagade Hans Maj:t i nåder yttra till proto-

kollet, att som inrättningen af riddareorden vore att belöna

förtjensten, borde ej en sådan gräns för dylika belöningar vara

satt, som den hittills brukeliga, att ej annat än frälsemän kunde

till kommendörer af Svärds- och Nordstjärneorden nämnas, hvar-

för Hans Maj:t nu ville upphäfvaden; dock komma kommen-
dörer af ofrälse stånd ej att pretendera säte och stämma på
Riddarehuset. Justitierådet Nibelius blef således utnämnd till

kommendör af Nordstjärnan. Det är visst i alla fall en ganska

hederlig och beskedelig man, och eger jag för min del ingen

den minsta afundsjuka på honom eller någon annan, men nog

kunna vi komma öfverens om i tysthet, att principen blifver

på det hela falsk; ty som adelskap äfven hittills blifvit ansedt

såsom belöning för förtjenster, så saknar en konung ej tillfäl-

len. Jag kan aldrig frångå, att jag från början af denna riks-

dag funnit, att nästan i allt framlyst en åhåga att écrasera adel-

ståndet, och ehuru jag intet är il barone di Rocca antiqua, kan

jag ej utan särdeles känslor vara däraf åskådare. Jag fruktar,

att jag anser det nu skedda såsom en öppnad grind till en

bördig äng ifrån ett trädesgärde. Förlåt mina besynnerliga

reflexioner, men ibland löper pennan för fort, och jag blyges

jämt stryka ut tirader. Ibland de öfrige Nordstjärnekommen-

dörer kan man väl äfven säga, att några af dem kunnat vänta

och verkeligen förut blifvit mäkta ihågkomna. Härstammar

den grefve-Wachtmeisterska familjen från en generalamiral,

så måste man tillstå, att den i detta kapitel haft förlig vind.

Lyckeligtvis är landshöfdingen Willebrand i Finland död,

så att det var ett stort kors af Vasaorden ledigt för baron

Mannerheim, som denna riksdag varit mycket activ med pen-

nan och äfven med munnen. Det är en studerad och klok

man, men jag vet ej, hvad jag fått från längre tider tillbaka
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för idé om honom, att fond är ej god. Torde hända, att

jag fäst mig vid en persons utlåtelse att kalla honom för

onda bettet. Man påstår, att han sagt om sitt memorial
rörande mantalspenningar för adeln, att »det betyder intet,

jag kastar endast fram det för de andra att nosa på», men
jag tycker, att han bedrog, ty nosen fastnade, och de andra
sparkade. Den långa vindthundsfiguren fick dock nu någon
relief, och annat kunde man ej gifva honom, ty penningar
och befordringar hvarken behöfver han eller ville han hafva.

Kommerseråd Arfwedson och professor Schulzenheims
kommendörskap af Vasa finner man ej underligt, men åt

öfverste Schönströms skrattar man grandement. Man finner

hans merit att hafva disponerat fru Örnskiölds och fröken

Berchners bruksegendomar till sin stora nytta på ett utmärkt
sätt belönt.

En mängd små riddare äro af alla ordnar nämnda, och
som jag intet kan minnas dem, har jag svårt yttra mig
om les individus, äfven som jag förbigår befordringarna.

Uti allt synes dock, som den västra armén ej blifvit lottlös.

Vid Serafimerorden är den femte öfverofficianten tillökad,

nämligen banerförare, och därtill utnämndes öfversten baron
Wilhelm Bennet. Hans Maj: t behagade i nåder yttra, att

man funnit ett gammalt dokument, hvaruti ett ceremonial

är, som konung Magnus Ladulås följt vid inrättningen af

Serafimerorden, och däraf tagit anledningen till dettas upp-
lifvande. Hans Maj:t ville utan kassans kostnad låta för-

färdiga ett dylikt hvitt baner, försedt med ordens valspråk,

och det kommer att uti alla ordensprocessioner bäras. Så
snart det var fråga om ett dylikt manuskript, så tog jag för

afgjordt, att baron Stierneld därmed gjort sig angenäm, ty

sedan kapitlet, som man väl kunde förmoda, ej hade något
däremot, yttrade Hans Maj:t sig till honom, att han förvän-

tade med det första på den lofvade afskriften in extenso;

ty det lärer endast varit ett utdrag däraf, som han någon
gång lemnat förra konungen, och hvilket Hans Maj:t nu
funnit i hans portfölj. När frågan var att dekorera grefve

Jacob De la Gardie för landtmarskalkskapet uti Pommern, så

lärer kung Gustaf IV Adolph tänkt på detta, men det blef

då ändradt. Hans excellens må tro, att den store Bennet
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ser präktig ut med denna dekoration, som är öfveroffician-

ternes vanliga. Här kunde vara mycket mera reflexioner

att tillägga, men jag vill bespara Eders Excellens att läsa

mina radotages.

Jag glömde i mitt förra bref nämna en händelse, som till-

drog sig den i Juli eller hyllningsdagen och var af en be-

synnerlig art samt har gjort en stark sensation. När Hans
Maj:t kom ifrån spisningen eftermiddagen, omgifven af sin

stora vakt, generaladjutanten baron Adlercreutz och den af

flottorna samt alla secondcheferna etc, fanns i hans furste-

liga audiensrum hela officerskåren af Lifregementsbrigaden r

anförd af generaladjutanten öfversten Johan Gabriel Aminoff,

hvilken på hela brigadens vägnar anhöll, att Hans Maj:t nå-

digst täcktes behålla befälet öfver regementet, likasom vid

Gardesregementena. Hans Maj:t yttrade sig hafva destinerat

general Adlercreutz till deras chef och ville ej däruti göra

ändring, men Aminoff yrkade ännu en gång deras begäran.

General Adlercreutz steg då fram och bad Hans Maj:t bi-

falla deras bön, men försäkrade, att om Hans Maj:t funne

någon gång i krig nödigt anförtro honom att föra dem och

hvad regemente som helst, skulle han ej undandraga sig det,

om det än vore på det hetaste ställe. Hans Maj:t har bi-

fallit deras begäran, och sedan Konungen gått in i sina rum
och Adlercreutz utkommit, lärer de gjort honom någon kompli-

ment, som han på karlavis besvarat. Jag vet ej rätt, huru

orden fallit, men det lärer varit fråga om vänskap, och han

lärer ibland annat yttrat, att han ganska väl fant, att de ej

behöfde hans, men hvad han för öfrigt sagt, skulle han troli-

gen hålla, emedan han fruktade för intet. Hvad tycks om
ett dylikt förhållande af en officerskår, då fråga är om en

så meriterad man? Hela spelet är fördt af herr Adlersparre,

som kanske har i perspektiv att själf blifva chef eller att

hafva vägen öppen för någon af sin protektion; ty man tror,

att han viserar på en högre befattning, som dock synes otro-

lig, nämligen den, att när riksdrotsen, som man tror eftei*

riksdagen lemnar sitt justitieministerställe, afgått, då själf taga

det. Kanske att man bedrager sig uti denna uträkning, men
emellertid har jag nämnt det.

Intet höres ifrån gränserna, och man vet ännu intet, när
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excellenserna Stedingk eller Essen komma att resa. A pro-

pos af Essen, han har blifvit grefve, och Fabian Fersen samt

Armfelt excellenser och den sistnämnde president i krigs-

kollegio. Besynnerligt öde, att under samma persons sty-

relse i olika epoker den ena gången stå på kåken och figu-

rera på alla städers torg och den andra framsättas på ett

utmärkt sätt.

Nu lära ständerna vara sysslosatta med att reglera staten

och projektera löner för stats- och justitieråder. Man säger,

att dessa herrar skola få viss lön och dessutom en viss summa
såsom taffelpenningar. Skulle jag döma statsrådernes behof

af taffelpenningar efter statsrådet Adlersparres lynne, så har

han arrenderat eller bebott ett litet ställe under Banérska

godset Djursholm, där han de förra åren skrifvit traktater etc.

uti »Läsning i blandade ämnen», och voro alla grindar och

vägar därtill stängde, då grannar på sin promenad ej fick se

något af trakten. Det torde således blifva table ouverte et

porte fermée. Åtminstone är det allra lättast.

Sedan denna viktiga sak är påtänkt, lärer väl successio-

nen komma i fråga. Den torde blifva svår att decidera, och

lärer, som mig är sagdt, den först förekomma uti hemliga

utskottet och därifrån blifva öfverlemnad ständerne. Man
vill påstå, att här dageligen skall växa ett parti för den förre

Kronprinsen, och utan att vara säker, om det så förhåller

sig, förljudes, att general Adlercreutz skall vara på den sidan,

och att det torde vara orsak, hvarföre herr Adlersparre ej är

dess vän. Detta torde få tecknas af framtiden och jag endast

berätta saken.

Sedan jag nu fått se Inrikestidningen för i dag, är jag

ledsen att göra Eders Excellens dubbelt besvär läsa detaljer

om den skedde tillökning af de 3 serafimerriddare och ba-

nerföraren, som uti den till alla delar är upptagen, och det

hoppas jag blifva graciöst ursäktadt.

Gratulationerna gingo efter sin vanlighet, dock med en

besynnerlig ändring uti hvad som förr varit vanligt, nämli-

gen sedan deras excellenser aflagt lyckönskan, kommo sera-

fimerriddare med kommendörer af alla orden, öfveroffician-

ter, rikshärold, underofficianter och serafimerhärolderna, där-

efter statsrådet och justiterådet samt högsta domstolen, sedan
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kommendörer af Svärds-, Nordstjärne- och Vasaorden. De
kungl. orden blefvo således delade i tvenne klasser, men man
måste dock tillstå, att dessa ständers nya kårer hade en art

af modesti, då de ej gjorde pretention att gå med excellen-

serne, utan ville lemna dem och serafims företräde. Det var

underligt, att det blef öfverofficianter och öfriga tillhörig-

heter tillstadt att gå framför dem. Corps diplomatique var

klen. Kejserliga österrikiske chargé d'affaires baron de Bin-

der-Kriegelstein, le vicaire apostolique 1'abbé Gridaine, excel-

lensen Ruuths måg herr Baker och reformerta prästen Co-

teau voro de, som följde öfverceremonimästaren. När minist-

rar äro med, så pläga alltid en minister och han till vänster

om den komma på en gång in och göra sin kompliment.

Nu tog han det parti att, innan denna kår skulle få företräde,

säga, att han skulle visa dem vägen och hvar de skulle buga

sig, så att han kom såsom president för sin kår. En badi-

nant bad han dem sätta uti den rätta cadence och mesure,

efter Musikaliska akademien gick framför dem. Finner Hans

Excellens, att han tog rätt den saken, ty uti invitation till

portugisiska ministern och le corps diplomatique stod, att

han skulle vara dem till mötes i riksmarskalksrummen och

beledsaga dem? Som ingen minister kom, och han ej har

att föra chargé d'affaires, hvilka åtföljas af vice ceremoni-

mästaren, så visste han alltid, att platsen för ministern fanns.

Det är litet underligt, att den engelske chargé d'affaires

ej vid dessa ceremonier varit tillstädes, då han likvisst var

på den första cour, som här gafs den 8 juni, ty den portu-

gisiske ministern var ej på den. Han pretenderade då redan

en sjukdom, och i hans svar till presidenten Ehrenheim på

dess note af den 13 mars, att Konungen öfverlemnat rege-

ringen till Hertigen, säger han, att han skulle skynda med-

dela sitt hof tidningen och hoppades njuta de förmåner, som

le droit des gens förunnade honom, men att som han var

accrediterad till Konungens person, trodde han sig böra af-

bida nya kreditiver, innan han kunde begagna de honom
tillbudne officiella relationer. Han visar åtminstone karaktär

i hvad han gör,

I dag har Drottningen rest till Rosersberg på några da-

gar, och i dess svit är hans excellens baron Ramel och grefve
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Strömfelt. Hvilka damer, som äro med, vet jag intet. Eders

excellens bör vara nöjd, att denna epistel en gång blifver slut.

För nådiga hågkomsten af den 27 Juni aflägges tacksä-

gelse.

24.

Etikettstvister; kritik af utnämningarna och ordensregnet vid kröningen;

Grevesmöhlens pamflett mot tulldirektionen; prinsessan Sophia Albertina och

Ugglas; major Arfwedson återkommen från Napoleon; förhållandet till Ryssland

;

tronföljdsfrågan; ungdomen på Riddarhuset; anekdot om ordensutnämning; dubb-

ning af riddare; ordnar och präster; hofvets sommarplaner.

Stockholm den 10 Juli 1809.

Det torde hända, att jag glömt nämna för Eders Excel-

lens, att grefve Lantingshausen har nu samma plats hos Drott-

ningen, som riksråden Fredric Rosen och Carl Oxenstierna

hade, nämligen öfverhofstallmästare, som äfven syntes af

kröningsceremonielet. Detta har gifvit anledning till en scen

med baron Schwerin kröningsdagen. Han kunde ej förmås

såsom Drottningens hofstallmästare att gå bland hofstaten,

där hans plats i ceremonielet var utsatt för honom och de

andre, utan han ville jämt disputera grefve Lantingshausen

företräde. Denne sade honom helt torrt och allvarsamt, att

han ej hade där någon plats, efter ceremonielet ej nämnde
honom; men han gick dock efter Drottningen. I kyrkan

lärer ock varit något gräl om hvad bänk han ville sitta på,

ehuru, som man vet, det alltid är skrifvet på dem allas plat-

ser. När nu procession var uppkommen till Slottet, lärer

baron Schwerin trott sig vinna något med pockande klago-

mål, och de slöt hos Drottningen med det, att sedan Hen-

nes Maj:t lagt af sig manteln och kronan samt blef ledig

från det, som kunde genera, har hon med sina vanliga små
slängningar yttrat: »Det kan jag säga, min baron, att jag

gifver min högra hand åt grefve Strömfelt och min vänstra

åt grefve Lantingshausen, och Ni kan just gå hvar ni be-

hagar».
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Jag känner intet, huru hans klagomål gått af hos Konun-

gen, men är säker, att han anfört, ty han släpper ej efter,

fastän han än har orätt. Han har all den morgue, som skå-

ningar kan ega, och som han genom Törngrenska pennin-

garna tror sig nu böra vara betydande, så gifver han sin

stolthet fritt lopp. Man påstår, att han vid hyllningsakten

på Drottningens läktare satt sig på de längst bort varande

bänkar. Han hade genast, efter sedan ständerne förklarat

Hertigen för konung, jag tror det var den 6 Juni om afto-

nen, en pretention vis a vis hans excellens Klinckowström,

som då presenterade Drottningens hofstat, att nämligen ej

kunna presenteras af honom, utan böra blifva det genom
Konungen själf. Jag tror de varit befallte till aftonen, och

sedan grefve Strömfelt af excellensen var presenterad, trodde

han sig hafva Schwerin i ordningen, som ej fanns i rummet,

hvarföre han presenterade de öfrige. Och när Schwerin en

stund efter blef synlig, sade han sig hafva sökt honom, och

fick då förenämnde svar, hvilket hans excellens ej låtsade

gifva akt på. Då Hans Maj:t efter vanligheten senare på

aftonen kom ned i Societeten och Drottningen skulle gå till

taffeln, bad han Konungen presentera sig, hvilket han nå-

digt gjorde; mera härom vet jag ej.

Om Eders Excellens med förundran öfver antalet genom-

läst avisan för den 6 i denna månad, så hafva många här

gjort öfver kvaliteten. En nådebevisning har fordomdags

varit nog för en, som på ett eller annat sätt varit förtjent,

kanske mer eller mindre, och favör har alltid afundsmän;

men denna generation hafver ej nog af en grace, utan

2 a 3 hafva blifvit öste på personer, så att det nästan intet

återstår någon mera att göra dem. Grefve Carl Strömfelt

var förbigången till general, men har sedan kommit på
listan. Jag tror dock, att han hellre önskat blå bandet,

och jag vet ej visst, om icke jag hellre sett det på honom
än på statsministern Engeström, som väl kunnat vänta.

Ordensstatuterna hafva äfven fått en eller annan örfil, ty

både arkivarien och underceremonimästaren hafva ej tjent

den tid, som protokollet af den 6 februari 1770 utstakar

för underofficianter att vara förklarade för riddare af Nord-

stjärneorden, och om de trott sina nu innehafvande sysslor
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så höga, att de hållit under sin värdighet i processioner gå
såsom underofficianter, hade de kunnat ordensdagarna gjort

sig sjuka.

Herrar Bergstedt och Battram 1 hafva blifvit adelsmän och

riddare af Nordstjärneorden. Den förstes merit lärer vara

den, att [han] alltid tyckt, det alla regeringar varit felaktiga

och ej styrt, som han med en förargelig och pretentiös stämma
framfört, samt att han, sedan den västra armén hitkom, visat

en särdeles aktning för dess chef, som han räknar släktskap

med. Den andra var en liten tid auditör vid Lifregementet,

sålde sysslan, blef handsekreterare hos Konungen, då han

var hertig af Södermanland, har sedermera haft någon eko-

nomisk detalj vid hertigeliga hofvet och fick för några [år?]

sedan en expeditionssekreterarefullmakt uti krigsexpedition,

där han aldrig gjort tjenst. Andra förtjenster ser jag ej

dessa kunna hafva, och som jag är adelsman och riddare,

så är ej afundsjuka, som leder min penna. Jag disputerar

intet de andres meriter, men både grefve Hamilton och le

t[e]inturier du jeune comte de Wachtmeister, Liljewalch, och

herr Blom hade kunnat vänta, ty jag har sett statssekreterare,

som länge varit det utan ordenstecken ; och herr Järta hade

aldrig bort komma i fråga.

Jag har svårt yttra mina tankar om Svärdsordens distribu-

tion af riddare, efter jag ej så noga känner personer, men
utom den stora lott, som västra armén fått, vet jag där fin-

nes officerare, som aldrig varit i krig. Vasaorden kunde

kanske några riddare ännu varit utan. Att general Adler-

creutz blef generallöjtnant och kommendör med stora korset

är visst förrjent och har varit det långt före detta, och kan

aldrig någon därom hafva något att säga,
2 men Lifregemen-

tets uppförande har på ett utmärkt sätt indisponerat folk

emot den officerskåren. Man anser det en verkan af herr

Adlersparre och påstås, att han yttrat sig vilja taga afsked

utur statsrådet, så framt Adlercreutz blef chef för Lifrege-

mentet, och Hans Maj:t lärer således funnit sig föranlåten

1

Jag har sedan hört, att Battram skall hafva vidare merit i den ekonomiska

detaljen med gulds betalande. I alla fall synes en grace varit nog.

2 Af god hand känner jag, att blå bandet varit honom ämnadt, men det har

han undanbedt sig.
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ändra sitt beslut. Relata refero, och saken kan vara sanno-

lik, men jag har orätt uppehålla mig vid alla dessa både be-

fordringar och ordensutnämningar, efter jag hvarken har del

uti dem eller kan ändra det. För öfrigt har skett en hiske-

lig mängd befordringar, som man ännu intet har någon reda

på, utan de få väl ses af avisorna framdeles.

Vid landttullsstaten heter öfverdirektör Grevesmöhlen. Man
har länge hört talas om, att han anfört klagomål öfver tull-

direktion och i synnerhet excellens Ugglas och herr Lillje-

sparre, som skulle vara starka, men detta var endast berät-

telser, som man ej kunde känna rätt. Nu sedan tryckfri-

heten släppt lösa tyglar på allt hvad som kan komma under pres-

sen, utkom därifrån, jag tror 2:ne dagar före kröningen, denne

Grevesmöhls inlaga till Konungen, hvaruti han draperar på

ett faseligaste sätt de nämnde personer och högsta domsto-

len med flere ämbetsmän samt begär öfver dem riksrätt. Den
första upplagan af denna, (som är för vidlyftig att sända med
post i anseende till porto), gick nästan genast ut, och man
läste med en förundransvärd snålhet. Ibland andra, som fick

den under ögonen, var det Hennes Kungl. Höghet Prinses-

san, som just sitter och har den lektyren, när de komma att

annonsera, det excellens Ugglas begärte företräde för att

få gifva i underdånighet vid handen, att han fick den nåden

leda Hennes Kungl. Höghet i kröningsprocession. Han mot-

togs, men Prinsessan var i en faselig embarras, hvar hon

skulle lägga den boken, sökte en näsduk förgäfves att täcka

öfver den med, måste till slut söka stoppa den under ett

papper, men alltid i fruktan att han känt igen formatet. Hen-

nes Höghet har på ett ganska roligt sätt berättat sin förlä-

genhet och lärer ej varit fiatterad blifva ledd af en, som då

som bäst löpte gatlopp i hvars mans mun.

Nu är major Arfvedsson sedan den 6 Juli om aftonen hem-

kommen ifrån Bonapartes läger vid Donauströmmen. Han
gör ej favorable beskrifning på de franska truppers disciplin,

men berömmer sig af Napoleons höfiigheter och Champag-

nys attentioner. Han har en gång för alla varit tillsagd att

vid den sednares bord för i o å 1 2 personer hafva sitt kuvert.

Han har på en ö i Donau sett bägge arméerna, som stå

midt emot hvarandra, och tror, att, om ej redan varit, snart

För hundra är sen. I

O
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blifver en decisiv batalj, som man nästan med rysning åtän-

ker. Passeport för baron Essen och hans svit har han med-

fört, men tror ändå, att ej resan lärer ske så snart, utan att

man väntar något. Han tror sig hafva förmärkt, att Bona-

partes förundran varit stor öfver hvad vi den 13 mars gjort,

som hindrat hela hans plan, ty Sverige har varit bortskänkt.

Nu åstundar han endast, att vi arrangera oss, och kan för

det närvarande intet blanda sig däruti. Det är nästan, hvad

något hvar tänkande varelse förut trott sig se, och förund-

rar det åtminstone intet mig.

Hvad excellens Stedingks afresa [beträffar], hörer man ännu

intet af [den]. Man tror, att de ryska konditionerna äro för

hårda nötter att bita på, och den att stänga Ostersjöhamnar

för England ej nu att bifalla, då man begagnar engelsk

konvoj till betäckande af vår handel. Under sådan är nu

mycket salt hitkommet och väntas äfven andra varor. Vi

hafva nu mycket örlogsfartyg i sjön uppåt Bottniska viken

och dessutom mycket sådane engelska, som gå fram och

åter i Östersjön för att hindra ryska skepp synas. En fre-

gatt och kutterbriggar hafva vi äfven vid Kappelskär, och

en har legat vid Masten söder om Öregrund. Ehuru man
vet, att ryssarne hafva vid Åland mycket skärgårdsfartyg,

är dock ingen af dem synlig. Torde väl hända, att de äfven,

så länge sommaren påstår, göra inga försök, men enär den

årstid kommer, att engelska flottan ej mer kan hålla sjön,

utan går sin väg, och våra äfven få lägga sig i hamn, torde

de först göra sina försök och säkrast, när isen lägger sig,

så framt ej fred mellankommer, som kan frälsa oss.

Nu omtalas, att tronföljden snart skall företagas, och flere

äro af den tanken, att det vore säkrast därmed uppskjuta

och det af fiere skäl; ibland andra, att det synes klokare

först reglera staten, så att man visste, hvad man valde till,

och sedan att man genom dylik kunde få en och annan

förmånlig fredsartikel. Man påstår, att förra Kronprinsen

ej är utan anhängare, som torde vänta på att framkomma,

men motpartiet fruktar för en framtida hämnd och den infiu-

ence de tro föräldrar kunna komma att få. Nog tror jag,

att både Konungen och Drottningen skulle vara nöjda att

få uppfostra den lille prinsen, och har hört, att Hans Maj:t
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genast efter katastrofen yttrat, att han ville soignera hans

education och ställa den på annan fot än den var, med mindre

storhets-entour af drabanter etc. Här lärer väl blifva terrible

debatter om saken, men här äro så många af Adeln bort-

resta, ty de andra stånden, som hafva dagtraktamente, blifva

nog kvar, och det, som af Adeln är kvar, består af sådane,

som tro sig betyda mycket och tala därföre utur en hög
ton. Ty det är ej som i fordna tider, att man hade en klubb,

där de gamla beredde saker och tilläto några unga vara med
för att lära sig, och dessa beredda saker gafs sedan tillkänna

på de större klubbar, samt utsattes hvilka skulle tala, utan

nu skall, som mig är sagdt, något hvar vilja hafva högsta

ordet på klubben, så att man knappt hörer hvarannan.

Jag erinrar mig en expression i mitt förra bref om förlig

vind för en viss familj, och i anledning däraf kommer jag

ihåg, hvad framledne statssekreteraren Schröderheim 1782

svarade nu hans excellens, f. d. riksmarskalken Oxenstierna

i anledning af ordenskapitlet, som hölls den 1 September

samma år efter Hertigens af Småland födelse. Eders Excel-

lens erinrar sig, att då blef baron Carl Oxenstierna kommen-
dör med stora korset af Vasa, baron Axel Oxenstierna kom-
mendör af Nordstjärneorden, nämnde grefve Johan Gabriel

kommendör af samma orden och en baron Eric riddare af

Vasaorden. Grefven sade då åt Schröderheim: »Kungen har

visst varit nådig emot vårt namn i detta kapitel.» Schröder-

heim svarade då: »Det var visst ej underligt, när en Hertig

af Småland var född.» Detta anföres ej af egenkärlek, ty

min expression kan aldrig sättas i jämförelse med den kvicka

mannens, som alltid blir mig en glädje hågkomma.
Nu den 10 Juli har förmiddagen varit dubbning af kom-

mendörer och riddare, som den 3 Juli voro nämnda. Den skedde

uti Stora galleriet, men i min tanke var ett fel, att man satt

konungens stol vid dörren till drottningens sängkammare och
ej vid dörren till Hvita rummet; ty som mängden var stor, så

blef cercle så liten, att de lågo högtals på knä, när eden

skulle göras. Biskoparne, som blifvit kommendörer, blefvo

äfven dubbade. Biskop Mörner är mycket lång och biskop

Nordin mycket liten. De röda sammetskåporna göra de sig

efter sin taille, och när de skulle påklädas, misstog man sig,
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och det såg för narraktigt ut. På det hela finner jag ordens-

dekorationer på präster, utom Vasaorden, besynnerligt, och

vet, att då kung Adolph Fredric tillböd ärkebiskop Henric

Benzelius Nordstjärneorden, svarade han: »Tackar i under-

dånighet, men Gud bevars ifrån sådant lappri i underdånig-

het sagdt», och således fingo de då därå hågfällte biskopar

vara utan det. Ibland nu prydde präster är en ifrån Nykö-

pingsorten, som heter Grandelius, som varit mycket prote-

gerad af fru Örnskiöld och fröken Berchner, som fått Vasa-

orden. När Adlersparre i dag träffade honom före dubb-

ningen, var det allt för kärt möte, och Adlersparre yttrade,

att herr prosten skulle nu sängleda Schönström, kunde han

tänka.

Några tillökte riddare af Svärdsorden äro, och ibland dem

grefve Jacob De la Gardie. Sedan stora antalet var i Galle-

riet dubbadt, blef uti stora sängkammaren på drottningens

sida ett urtima kapitel, då först baron Bennet aflade en för-

fattad ed för hans banérförareämbete, och därefter upplästes

riddarebrefvet för grefve De la Gardie, och han blef dubbad.

Det såg besynnerligt ut, att detta skedde en cachette, då de

andre af samma dag dubbades en publique.

Deras Maj:ter återkommo i går aftons ifrån Rosersberg.

Man känner ej, om de ärna alla veckor göra dylika små

courser dit som nu. Den 17 dennes lärer Drottningen ärna

att göra en liten fete i sina rum att fira Hoglandsaffären.

Jag tror det blifver ett fransyskt spectacle af hofsocieteten

med en prolog, som riksrådet Oxenstierna skrifvit, och en

balett. Ännu känner jag ej detta nogare. Prinsessans resa

till Tullgarn höres ej ännu af, och för öfrigt minnes jag nu

intet mera nytt.
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25.

Enskilda meddelanden ; väderleken ; kröningsceremonien ; satir rörande operans

öppnande.

Den i o Juli 1809.

För nådiga hågkomsten af den 2 dennes aflägges vörd-

nadsfull tacksägelse med mycken fägnadsbetygelse både å

egna och vederbörandes vägnar öfver fru grefvinnans till-

tagande hälsa, den vi alla önska fullkommeligen retablerad. När

hofauditör Edman träffas, skall jag efterkomma Eders Excel-

lens' befallning med hälsningen. Det tryckta från Danmark
var besynnerligt

1

, och är ett acta, att jag kan få disponera

dylikt för att lemna Eders Excellens i fil af saker, och är

mig alltid en innerlig glädje, när jag kan snappa upp något.

Mina bref blifva ibland nästan för långa och är alltid min

fruktan, att genomläsandet kan fatiguera Eders Excellens, men
som jag af brefvet den 2 finner enslighet vara en lott, så

kunna mina kråkfötter gifva konversationsämnen och kanske

ibland litet leda till reflexioner.

Här är en i alla fall dråpelig sommar med en värme, att

jag just njuter det ljufva att lena nu upp, så att jag nästa

vinter har något att frysa på. Man säger, att gräs och säd

skall vara härlig, och Gud late dem få det väl i ladorna, det

är alltid min högsta önskan, om de få litet eller mycket.

Mina bruntar hafva oaktadt all dyrhet ej svultit, och jag har

varit lyckelig hitta på en rätt beskedelig kusk, som sköter

och körer dem rätt väl. Jag måste tillstå, att detta året

varit drygt på allt sätt. — Ännu har jag ej hört, om man
tagit ritning af kröningsplanerna; men Masreliez har lofvat

komma till mig och justera hvad jag om hyllningsplatsen

infört i min journal, ty jag måste bekänna, att den frappe-

rade mig på ett utmärkt sätt, fast jag kom uppstekt därifrån.

Huru fant Eders Excellens de åstundade pjeser på operan ?

En del tycker jag vara ganska bra, men en del platta, som
1 Åsyftar förmodligen den af Hausswolff ofvan sid. 129 berörda s. k. bal-

longproklamationen. Utg. anm.
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alltid händer med dylikt. Vi hafva en anhörig däribland, som
äfven fått sin släng af slefven, och jag lät i afskriften den

följa med, alltid öfvertygad, att Eders Excellens som jag

skrattar åt dylikt och ej fäster sig därvid.
1

Till fru grefvinnan och fröken anhåller jag om min respekt.

Grefve Nils Bonde, som i lördags skulle resa härifrån, är

ganska illa sjuk af obstruktion. Vid hans 78 år blifva alla

sjukdomar farliga, och ännu mera kan denna blifva det.

Mattigheten är äfven ganska stor. I dag . synes vara litet

bättre. — — — — — — — — — — — — — —
1 Afser en samtida i afskriftsamlingar ej sällan förekommande satir i form

af en subskriptionslista till operans återöppnande i Mars 1809, upptagande de

fingerade subskribenternas namn samt för en hvar af dem den plats och pjes

han åstundade samt abonnementsvillkor. Såsom exempel må anföras:

'Subskribent.

Grefve Axel von

Fersen.

Öfverste Silfver-

sparre.

Astundad plats.

Sin vanliga plats

i oeil-de-boeuf. hjärta

Astundad pjes.

Richard Lejon-

Äbonnements-

villkor.

100 louisd'or.

Kungens loge. Hemligheten. — 100 rdr ur hof-

Den bortförda fäst- kassan.

mon.

Underståthållaren En plats i exc. Två herrars dräng. 1 00 rdrurlandt-

Edelcreutz. Ugglas och en i Baletten Röfvare- värnskassan.

Rosenblads loge. bandet.

Generalmajor Ad-

lercreutz.

Fritt spectacle. Gustaf Vasa. 1 ,000 rdr inne-

stående fälttrakta-

mente.

Öfverstelöjtnant Konungens gril- Arlequin kejsare 1,000 rdr ur västra

Georg Adlersparre. jerade loge, hela i månen. — List landtränterierna.

galleriet och andra öfver list eller Up-

raden samt plats på penbar fejd.

avantscen för 2 nick-

hakar.

Öfverste Melin. Plats i vänstra Fjäsken eller Den 1 00 rdr af vinsten

trappan till kungens beställsamme. för ritningar och

loge. förslag till nya uni-

former för armén.
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26.

Fest på årsdagen af slaget vid Högland; tronföljarevalet; västra arméns offi-

cerare på Riddarhuset; oppositionen mot ett förhastadt val; militären i bered-

skap; västra arméns affärd; den nye tronföljarens person; Puke beordrad till

Västerbotten och ställningen däruppe; engelska flottan i Östersjön; Plåtens af-

resa dit.

Stockholm den 18 Juli 1809.
[Afgånget den 20 Juli].

Den fete, som Hennes Maj:t i går gaf Konungen, återförde

mig och flere contemporains af dylika inom hofvet till de

tider, då sådana voro mindre sällsynta. Den var rätt vacker

och väl arrangerad. Hans excellens baron Armfelt lärer där-

uti haft största detaljen, ty det syntes som öfverintendenten

Edelcreutz ej däruti hade minsta del eller befattning, efter

allt var med smak, och han tranquillement satt som specta-

teur med oss andra på läktaren. Alla voro befallte till klockan
I

/2 6 om aftonen i Drottningens vanliga rum. Hennes Maj:t

kom genast ut och talte vid alla med sin vanliga affabilité.

Man serverade under det thé, och vid pass klockan I

/2 7 kom
Hans Maj:t ned, som då gick ikring och talte med de befallte

fruar och några af de förnämste herrar.

Vid pass klockan 7 proponerade Hennes Maj:t Konungen

att gå öfver till de andra rummen, och uti Stånddrabants-

salen, som var behängd med sjöflaggor och vimplar, stod en

obelisk med sjötroféer beprydd, och midt på den var en fyr-

kant, på hvilken verser voro att läsa, som kanslirådet Leo-

pold skrifvit. ' Detta rum var med lampor ganska väl upp-

lyst. I rummet innanföre eller drottning Lovisa Ulricas dra-

bantsal var äfven kring väggarna dekoration af flaggor och

därjämte en liten upphöjning eller teater, hvarest gafs den

prolog, som bifogas. Fru Svea var vacker som en dager

1 Bilagda af Hausswolff och af följande lydelse:

»Åt Höglands segrare till evig minnes tolk,

af lagrar, dem han gick att på dess böljor skära,

och efter tjugu års förökt, odödlig ära

åt Sveriges räddare och fadern för sitt folk!»
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och spelte sin rol med all intelligens och värdighet, samt var

ej illa partagerad i anseende till medspelande röster och spel.

Därefter förde fru Svea Konungen uti den forna matsalen

eller så kallade Hvita hafvet, hvarest en liten teater med
platser för öfverheten, fåtöljer och stolar, excellenstaburetter

och de vanliga bänkar samt läktare för åskådare voro ganska

nätt och väl arrangerade. Det enda opresenterade fruntim-

mer, som där var — torde vara förste gång det skett — var

bondetalemannens hustru. Jag hade säkert ej gifvit uppmärk-
samhet på henne, utan trott det vara någon af den mängd,
som nu blifvit här presenterade, så framt jag ej funnit bland

hofärmarna på läktaren ett hvitklädt fruntimmer med en an-

ständig hofdams koiffyr. Hennes man satt bakom henne.

Man gaf då Les Rivaux deux-memes och Monsieur Musard,

bägge ganska väl spelte, och därefter en balett med kupletter,

skrifna af baron Gustaf Lagerbielke. Fru Svea var placerad

på statsfrubänken just bakom Deras Majrter, och baletten slöt

med en af girlander och herdestafvar eller dylikt formerad

äreport, uti hvilken en af dansöserna hölt en lagerkrans, och

i detsamma satte fru Svea en sådan på Konungen, som säkert

ej väntade detta, ty han syntes förundrad öfver hvad som
rörde dess hufvud, tog den af sig, steg upp och gaf fru Svea
salut. Man drog igen ridån, som äfven var formerad af flag-

gor, men den öppnades genast, och Deras Maj:ter gingo upp

på teatern för att betyga deras nådiga välbehag emot de

spelande.

Därefter begaf man sig åter till Drottningens vanliga her-

tigliga rum, och var öfverhetens bord uti audiensrummet samt

ett stort hästeskobord uti matsalen, där grefvinnor Silfver-

sparre och Mörner gjorde les honneurs och hofmarskalken

Klingspor satt midt för bordet. Vid dessert blef tillsagdt, att

man kunde få stiga upp, så snart man slutat spisningen, för

att kunna borttaga bordet, emedan Deras Maj:ter ville tillåta

att efter supén dansa. Alla af baletten och fru Svea hade

nådigt tillstånd behålla sin kostym. Jag afbidade början af

balen och for bort klockan vid pass i , men den lärer påstått

till emellan z och 3, då Hennes Kungl. Höghet Prinsessan

rest. Bifogade papper upplysa resten.
1

1 Utgöras af prolog (svensk) och kupletter (franska).
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I dag [tis]dagen den 18 Juli är en märkvärdig dag, som är

att önska, det ständerna ej förhastat sig med sitt beslut. De
tre stånden gåfvo hvar efter annan Adeln vid handen, att

de bifallit Hemliga utskottets och statsrådets betänkande

rörande Hertigens af Holstein-Augustenborgs utkörande till

tronföljare. Man säger, att i Prästeståndet varit fråga om
att vänta med detta, men det lärer varit minsta delen af de

vördige fäder, som haft den tanken. Hos Adeln hafva flere

talare anmält sig, och fmgo några det. Öfversten Schön-

ström höjde sin stämma och visade nödvändigheten att nu

genast afgöra detta att förebygga den fara, som utdräkt kunde

verka. Adlersparres kabal instämde däruti och den västra

arméns fältherreämnen hade på ett ställe skockat sig (NB

ibland dem voro några djärfva nog finnas, som ej hade säte

eller stämma på Riddarhuset). Där var ett skrikande af ja,

men andre med nej yrkade, att de, som anmält [sig att] tala,

borde få det.

Man säger, att öfverste Anders Fredric Skjöldebrand tält

mycket väl. Man hade i början ej kunnat finna, på hvad

sida han ämnade vara, och kabalen, till hvilken han rätteligen

hörer, tyckte sig få mycken styrka, men han slöt med de ut-

tryck, att Hemliga utskottet och statsrådet kommer att vara

Konungen och ständer samt riket nu och framdeles ansvarigt

för den våda, hvaruti riket kan kastas genom ett förhastadt

steg. Grefve Jacob De la Gardie har tält med mycken styrka

uti detta ämne och yrkat uppskof, men i annor händelse an-

svarigheten, hans excellens Ruuth och Rutger Maclean i

samma ton och gubben Schulzenheim äfven, alla med den

förargelsen att bland kabalen här och där höra det uttryck,

att det duger intet, som blifvit en favoritterm, då man ej hörer

till ligan. Dessa herrar stodo dock fast i sitt fattade beslut

om responsabilité och måste såsom öfverröstade bifalla be-

tänkandet. Man har sagt, att de framträdt till bordet och

tecknat sina namn såsom reserverande. De hafva tält med
mycken styrka emot denna brådska. Jag känner ej flere än

dessa namngifna, men antalet säges varit 16. Skjöldebrand

talte egenteligen för saken, men har slutat med det, att som

han ej kunde känna de hemliga politiska omständigheter, som

föranlåtit Hemliga utskottet och statsrådet att nu utse tron-
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följare, borde han dock hafva fullt förtroende till så upplyste män
och biföll därföre deras betänkande med nämnde reservation.

Herr Adlersparre har alltid vunnit sin föresats att gifva

en tronföljare, som han säkert ärnar få i sina händer, efter

han måste väl hafva honom obligation. För öfrigt torde vara

honom indifferent, hvad riket beträffat, först han fick sin vilja

fram, ty det var påtagligt, att hans kabal skulle segra, efter

alla hans pojkar på ett oanständigt sätt förhållit sig. Hos

Adeln kunde väl den räddhåga, som man budit till injaga i

staden, ej göra något, men torde hända, att det hos de andre

stånden kunnat verka något. Ty man hade debiterat, att här var

oroligt i staden, och natten emellan den 17— 18 dennes var be-

falldt i alla hus, där inkvartering af västra armén låg, att ingen

port fick vara stängd, i fall man hastigt behöfde folket. Att här-

varo af hans folk endast nu haft detta föremål, synes, efter

de nu begifva sig härifrån, och marscherar en bataljon i sen-

der, samt säges, att de gå på olika vägar efter tågordning

för att ej betunga landet. Han följer själf med dem, för-

modelig att få träffa den nya tronföljaren, som man tror han

endast utsett, efter han mera är att anse för privat man än

prins.

I går hörde jag, att det skall efter beskrifning vara en mycket

allvarsam herre, god militär, som tjent i österrikisk tjenst och

ej [skall] älska prakt och lyx. Allvarsamheten finner jag

god och önskar den nalkas stränghet med förnuft, ty sådan

behöfves för detta nuvarande själfsvåld. God militär är bra,

endast han ej vurmas för korporalismen. Att han [ej] älskar

prakt och lyx, torde komma af det goda skäl, att en apana-

gerad prins ej plägar hafva mycket prånga med. Gud late

det ej blifva, som när en utfattig flicka får ett rikt gifte, då

hon sällan får nog utrymme för sina utgifter. Förlåt dessa

reflexioner, men jag finner, att Sverige ej behöft bjudas ut.

Det borde snarare spelt rol af ett vackert fruntimmer, som

kunnat vara säker om friare. Huru här kan för öfrigt vara

med den politiska ställningen känner jag intet, men i går

lärer kaptenlöjtnanten grefve Axel Mörner vara afrest med

ett bref ifrån Hans Maj:t till Hertigen af Augustenborg, som

provenerar honom om hvad som händt, och själfva valakten

lärer väl komma efter, sedan man får veta om han ärnar
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emottaga anbudet. Det torde väl ej vara att förmoda det

han nekar.

Öfveramiralen Puke är nu hitkommen och begifver [sig] nu

genast härifrån till Norrland med ett vidsträckt öfverbefäl öfver

landtarmén och allt hvad flotta heter, som för det närvarande

Sverige har i sjön. Statsrådet baron von Plåten reser äfven.

Detta har varit en käck och entendu sjöman, men hiskeligen en-

vis. I brefvet till Puke förekommer, »att han har att underrätta

sig om de trupper, fartyg och förråder, som finnas, och an-

befalla de dispositioner och rustningsanstalter, han pröfvar

nödigt, samt utföra kriget efter egen pröfning och eget godt-

fmnande, hvarvid han har att äska och njuta hastigt biträde

af de vederbörande ämbetsmän, som med dessa delar af sty-

relsen ega befattning.» Detta förordnande är af den 19 dennes,

således en ganska färsk nyhet. Ställningen på norra och

östra sidan måtte vara högst bekymmersam, ehuru man ej

stort hört därifrån. Man säger väl, att en Adlercreutz i går

den ig Juli kommit från baron Wrede, men som det ej trans-

pirerat, är fruktansvärdt, att tidningarna torde ej varit goda.

Jag vet ej, om det är major eller kornetten Adlercreutz, som
kommit, men en af det namnet skall det vara, och bägge

funnos vid den armén. Dess talrikhet är ganska ringa, och

man fruktar nog för ryssarnes öfverlägsenhet åt norra sidan.

För nådiga hågkomsten jag i går med posten fick, aflägges

vördnadsfull tacksägelse. Jag igenkänner där Eders Excellens'

grace för mig och kan ej yttra ett ord till svar därå. Med
fägnad inhämtade jag herrskapets välmåga och anhåller om
min respekt. Som jag ej nu har brefvet på mig, minnes jag

ej, om däruti voro några frågor, som i dag den 20, då detta

afgår, bort besvaras.

Min vördnad är oaflåtelig.

Eftermiddagen klockan 5. Som jag skulle försegla mitt

bref, får jag veta, att engelska flottan vid Hangö beskjutit

batteriet utan att just hafva tillfogat det mycken skada, men
tagit 6 ryska kanonslupar och skjutit en i sank. Engelska

flottan, som går i Östersjön, har gjort flere priser, som för

deras räkning lära vara förde till Dalarö och nu ligga där.

Man har äfven sagt mig, att statsrådet von Plåten är nu af-

rest till att träffa amiralen Somaret [o: Saumarez] och med-
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hafver till honom kommendörstecken med stora korset af

Svärdsorden. Man säger, det är han, som gjort affären vid

Hangö udd.

En inspektor på ett bruk i Västerbotten har skrifvit till

sin patron, att ryssarne af baron Wrede begärt stillestånd;

efter de ej kunna subsistera där, tror man, att de begärt det.

Man tror därföre nu här, att de ej erhålla sin åstundan. Detta

allt har jag uppsnappat i middag, och gifver berättelsen,

oaktadt matvinet (?), sådan som jag den fått, men svarar all-

deles intet för det mer eller mindre grundade däruti.

27.

Västra arméns oro d. 17; Pukes vidsträckta befäl; rykten om Norge; C. E.

Skjöldebrands beskickning dit; Adlersparres afresa; trupprörelser; rykten om en

hemlig expedition under Puke; uppvaktningen vid hofvet; ordensväsendet och

kommendörsgrad åt ofrälse; enskilda nyheter.

Stockholm den 23 Juli 180g.

Uti mitt förra bref nämnde jag, att herr Adlersparres här-

varande trupp haft ordres natten mellan den 17— 18 dennes

vara i beredskap vid första vink kunna infinna sig efter be-

hof. Det är verkelig en sanning, ty af unga officerare, som
haft släktingar här, har man i tysthet fått höra, att de ej

om natten legat, utan fullt klädda suttit i sina rum på stolar.

De hafva ej känt orsaken, men man tros ej misstaga sig, att

det varit i anledning af ett spöke, deras chef målat sig till

fruktan af följande omständighet. I början af deras hitkomst

hade truppen 30 skarpa skott på man, som sedan en liten

tid aflades, men nu åter blefvo den tillagde. När nu Lifgardet

i måndags tog vakten vid Slottet och på vanliga ställen i

staden, blef med lika tysthet till det ett lika antal patroner

utdelade, och det kunde naturligtvis ej vara annat, än att

general Adlercreutz måtte hafva något i sinnet mot Adler-

sparre. Pluraliteten finner detta knep rätt roligt och väl ut-

studeradt af Adlercreutz.
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Med samma förundran, som vi här anse det vidsträckta

befäl både till lands och sjös, som öfveramiralen baron Puke
fått, lärer Eders Excellens äfven emottagit tidningen därom.

Jag är fullt öfvertygad, att Puke med den loyalité, han har

i sin karaktär, intet kan vara nöjd därmed. Han har såsom

generaladjutant hos sig fått öfversten för Skaraborgs rege-

mente baron Carl Henric Posse, en af Adlersparres förtrogne,

och därjämte har han valt sig fiere mindre adjutanter, hvilkas

antal väl torde ökas, efter en generalissimus bör väl hafva

en mängd. Jag undrar ej på, att de unga officerare hågfällas

för dylika förordnanden, ty de blifva alltid ihågkomna. Man
uträknar, att detta befäl till Puke är en effekt af den jalousi,

som Adlersparre har till Adlercreutz. Hos honom såsom

Konungens generaladjutant var nu hela detaljen förenad, ty

den var i förra Konungens sista tid delad emellan Tibell,

som var det för hela armén, och sist herr Melin, som endast

hade befälet i staden. Genom detta ampla befäl blifver nu

Adlercreutz' betydenhet mindre och har gjort en stark sensa-

tion hos alla, som sätta värde på hans förtjenster, hvilka väl

ingen tänkande kan disputera honom.

Jag vet intet om herr Adlersparre i dag är rest, men sade

det i går, och det vet jag, att Lifregementesbrigadens husar-

kår i morges aftågade härifrån, således förmodeligen att tjena

till eskort af sin chef eller befälhafvare af den fördelning af

västra armén, som legat här. Som jag alldeles intet kan

känna, hvad som är grundadt af här löpande rykten eller ej,

borde jag ej nämna dem, men här berättas, att norrbaggar

infallit i Jämtland, och att man tror en plan vara, att af västra

armén en del skall infalla i Norge på en punkt, och att åt

den sidan på en annan norska armén skall infalla i Sverige,

och på det sättet Norge komma att höra oss till. Jag lem-

nar möjeligheten af allt detta i sitt värde och gifver endast

berättelserne sådane, som de gå.

Hvad jag vet vara sannt är, att den unge Carl Eric Skjölde-

brand, som vid 29 års ålder redan är öfverstelöjtnant, varit

uti ett hemligt värf (som det säges) uti Norge, blifvit med
sin betjent ifrån gränsen förde med förbundna ögon till Kongs-
vinger, där betjenten kvarstannat, och herren med förbundna

ögon fortsatt resan till Kristiania, hvarest han vistats i fyra
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dagar. De hafva hvar på sin ort blifvit med största höflighet

bemötte och ej fått betala några posthästar, och betjenten

fick vid gränsen tillbaka de penningar han för sin persons

förtäring i Kongsvinger betalt. De gifva hvar efter sin faculté

beröm och förmånlig beskrifning om norska folket, som de

träffat på den orten; men de hafva blifvit noga observerade.

Förmodelig har Skjöldebrand haft något uppdrag till den

ämnade tronföljaren eller i sammanhang med det, efter han

just var här tillbaka, innan statsrådet Adlersparre reste här-

ifrån.

Besynnerligt är väl i alla fall, att man utser en person till

tronföljare, som är i rikets fiendes tjenst, och där man behöfver

parlamentär för att få kommunicera sig med honom. Skall

han med härsmakt tagas ifrån fienden, eller på hvad sätt kan

han, i händelse af godvillig öfverresa hit, blifva i det rikets

ögon ansedd? Det torde vara för mig säkrast att ej längre

uppehålla mig vid detta, på det att pennan ej måtte löpa

för fort.

Nu är, den 24 middagstiden, mig sagdt, att herr Adler-

sparre ej reser förr än i afton, och i morgon afmarscherar

hans artilleripark, så att han då på sin resa kan finna sig

väl betäckt, med Lifregementshusarer framför och det grofva

artilleriet efter sig. Om det ej ser kuragöst ut att hafva så

stor eskort, så är det åtminstone pompöst.

I morgon skola de skvadroner af Lifregementets kyrassier-

kår samt grenadierkår marschera härifrån på roten, som mig
är sagdt. De vore redan af förre konungen hit kommende-
rade och voro här den 13 Mars. De skvadroner, som varit

hemma, hafva fått ordres att uppbryta och gå till Upsala

och höra till så kallade kustarmén. Gardesregementer till

häst och fot hafva befallning om onsdag vara marschfärdiga

vid första ordres. Man tror staden vid deras aftågande an-

förtros åt borgerskapet, som sägas ej vara synnerlig nöjde

med kommission, efter de eftersätta så mycket af sina handt-

verksgöromål och alltid vid hvar vakt hafva utgifter, som i

mer eller mindre grad inkommodera.

Här gå i dag, den 24 Juli, åtskilliga rykten rörande aven-

tager, som engelska flottan haft öfver ryssarna kring Åland
och äfven uti Viborgska viken, men jag känner ej, hvad
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grund de kunna ega, äfvensom den, att engelsmännen bemäk-

tigat sig ryssarnas stora varulager i Arkangel. Sanningen

häraf svarar jag ej för.

Att döma af åtskilliga personers rörlighet och andra om-

ständigheter synes, som någon coup de main är å bane på
den östra sidan, och Gud late det lyckas, så att vår förlust

ej blifver för stor.

Deras Maj:ter reste i fredags afton till Rosersberg och åter-

kommo i går aftons. Sällskapet eller sviten är alltid ganska

liten. Uti ett af Eders Excellens' bref erinrar jag mig en

fråga rörande hofstatens uppvaktning. De nya kammarher-

rarne, som kallas kabinettskammarherrar, hafva precist samma
uppvaktning som de hertigeliga kavaljerer fordom hade.

Öfverstekammarherren presenterar alla civilpersoner för Kun-
gen. Öfverstekammarjunkare, som hafva kvartalet, äro alla

måndagar och torsdagar på couren, som gifves efter rappor-

ten, och vid alla högtideliga tillfällen uppvakta de som förr.

Vid féten den 1 7 observerade jag, att kabinettskammarherren

baron Cederström hade bordlistan till öfverhetens bord. Denna

lista lärer varit, för att det ej skulle hända som förr, att det

bordet varit halfsatt och vid det andra varit öfverfiöd af folk.

Statsfruarnas vakt lärer vara på det sätt, att grefvinnan Mör-

ner, som bor inom Slottet, besörjer anmälanden, som kunna

komma att göras hos Drottningen förmiddagarna, men i repre-

sentationsväg äro alltid de 2 af tertialet tillstädes, och den af

•dem, [som är] vakthafvande, åker med Drottningen, då prome-

nader ske eftermiddagarne utan svit. Hoffröknarne äro jämt

vid hofvet, men utan uppvaktning. De hafva ständigt bouche

en cour, men statsfruarna på vakt befallas särskildt för hvar

gång.

Nu får jag höra, att det är en hemlig expedition, som kom-

mer att gå under öfveramiralen Pukes befäl. 6,000 man
fordras därtill, och krigsförvaltningen är utomordentligt sysslo-

satt med att skaffa alla förnödenheter. Man vet ej, hvar det

antalet trupper möjeligen skall tagas till detta behof, och man
arbetar med all drift att få fartyg förbyggde för hästtrupper.

Gissningsvis tror man något visera på Åland, och då fruktas

för en terrible massacre, efter ryssarne haft tid förskansa sig

där och har en mängd skärgårdsfartyg.
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Nu har jag företagit mig flere Eders Excellens' nådiga bref

att se, om något är obesvaradt. Reflexion uti det af den 9

rörande åkrars gödande sannar det utlåtande en person en

gång hade, att det är magen, som gifver ton i världen. Så
mycket jag kan erinra mig af Rosenstiernas disputation om
svenska riddareorden, nämner han ingen banerförare, då han

omtalar instiftelsen af Serafimerorden uti Magni Ladulås' tid.

Ordensstatuterne hafva undergått så många ändringar ifrån

sin första början, att man knappt kan känna igen dem. De
sista utkommo 1798. De fixerade nordstjärnekommendörers

antal till 24 och riddares till 50, och 1801 blefvo de förre

ökade till 36 och de sednare till 100. Den långa räsonne-

ment, som den 3 dennes gjordes om förtjenster hos adel

och ofrälse för att gifva justitierådet Nibelius kommendörs-

bandet af Nordstjärnan, kunde synas onödig, ty då amiral Puke

1795 blef kommendör af Svärdsorden, var han ännu ej adlad,

och ingen människa gjorde därvid minsta invändning. Ett

sådant utnämnande kunde väl anses för prejudikat, men gaf

ej utrymme åt de pretentioner, som en del personer hafva

nog af förut, och jag förutser, hvad förlägenhet detta i en

framtid kan göra. Puken adlades först 1797 den 1 Novem-
ber, och uti hans i matrikeln införde biografi har man déli-

catement vidrört hans extraktion och väl sagt, att han var

son af den kapten Puke, som halshöggs 1756, men endast

sagt, att modren hette Branting. Puken var aldrig gift, utan

denna öfveramiral en produkt af ett ganska kort vistande

fadren gjorde på gästgifvaregården i Ronneby. Riksrådet

Beck-Friis i världen, tämmelig kännare af la chronique

lubrique, ville tvifla på, om det var den afledne Puke eller rytt-

mästar Ahlberg, sedan Stiernsvärd, som hedern kunde till-

läggas. Af dylika anledningar synes, som det ej behöft något

inryckas uti statuterna.

Mina ordensprydnader äro så fatignerade, att de visst behöfva

reparation, men jag ärnar ej göra något därvid, förrän alla

hästtåg kunna vara förbi, då nya spetsar skola påkostas. Jag

har sådana redan för 7 år sedan arrangerade och köpte.

Nu får jag afbryta, emedan tiden skyndar att blifva klädd

och bevista begrafning efter afledne hedersmannen generalen

Mannerskantz, som den 16 dennes dog och i dag begrafves
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i S:t Clara. Hans Maj:t påkostar en militärisk begrafning

med trupper etc. Sterbhuset är fattigt, och Gud vet, huru

stor pension änkan kan få för sig och dotter.

Grefvinnan Meijerfelt mår illa uti sin arm, som hon vid ett

fall för 8 dagar sedan på Näsby bröt utur led. Hon kom
in till staden, men jag kände ej det i torsdags. Handen är

i led, men armen mycket svullen och plågar henne samt

hindrar sömnen. Jag har väl varit där, men ej blifvit emot-

tagen.

28.

Engeström i polsk adelsuniform; Adlersparres afresa nattetid under eskort;

Claes Horns förlofning; Essens och Lagerbielkes beskickning till Napoleon; den-

nes seger vid Wagram; Pukes expedition; myteri vid dess affärd; fredsförhand-

lingar med Ryssland och vedpriser; pengar till kriget; f. d. kungl. familjen på

Gripsholm; John Hall; skjutsordning; enskilda nyheter.

Stockholm den 27 Juli 1809.

Af baron Fock fick jag i förgår det uti nådiga hågkomsten,

jag i går hade den äran emottaga, nämnde paket, som jag

utan att öppna lagt till det förra, som prosten Norén hade

med sig, och hvilket jag fruktar mig ej hafva tackat för.
1

Jag får således nu den äran aflägga vördnadsfull tacksägelse

för dessa och brefvet.

Jämte de nyheter jag i dag kan uppvakta med, har jag

några besynnerliga, att ej säga ridikyler meddela, som både

kan roga och förarga Eders Excellens; åtminstone har det

haft den verkan på mig. Jag menar, att [jag] haft äran pre-

venera Eders Excellens om, att hans exellens baron Enge-

ström har en liten kärlek till Polen och har svårt glömma
indigenatet. Detta viste sig i full dager förledne måndags

på en stor ceremonibegrafning efter generalen, direktören af

fortifikation Mannerskantz, hvilken skedde med all militärisk

honnör, påkostad af Hans Maj:t, då svenska statsministern

för utrikes ärenderna visade den ton och takt han hafver och

1

I paketen återsändes de handlingar HausswolfT meddelat Posse. Ufg. anm.

For hundra år ser.. i i
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anlände, klädd uti polska adelsuniformen med svarta under-

kläder. Denna uniform är en mörkblå klädesrock med hvitt

foder och hvita knappar, jag tror med en örn uti, och mörk-

rödt sammet (fordom couleur de Pompadour) till hög krage

och uppslag med ett mycket grannt silfverbroderi. Jag kan

ej uttrycka, hvad detta frapperade mig uti ett land, där man

är lyckelig att ega en gifven dräkt att bruka vid hof, när

sorg är, och således med all anständighet kan nyttjas på be-

grafningar. Föreställ sig, min nådige Excellens, med hvad

min grefve Jacob De la Gardie emottog svaret, att det var

polska adelsuniformen, på sin fråga om det var uniform för

statsministrarna. Det är i högsta grad motbjudande se, huru

les gens en place nu tänka, och jag vågar ej yttra mig om
dem, för att [ej] glömma mig själf och framkasta något hårdt

uttryck.

Natten emellan den 24— 25 Juli afreste statsrådet Adler-

sparre. Morgonen något tidigt blef af polisen befalldt till

åkareåldermannen på Packaretorget att hafva 12 hästar i

beredskap att infinna sig hvad [tid] på dagen eller natten samt

ställe, som genom adjutanter tillsäges. Längre på dagen kom

en adjutant med tillökning af 4 hästar på samma villkor.

Klockan 1 2 om natten kom befallning, att de klockan 1 skulle

vara vid generaladjutantsexpedition. Huru många hästar, som

spändes för vagnen, vet jag intet, men 9 blefvo sadlade med lif-

gardistsadlar, och klockan 2 om natten afreste statsrådet med

en officerare och eskorterades af 8 lifgardister med en under-

officer. Hvad tyckes om dylikt? Vare sig storhet eller rädd-

håga, så är i alla fall beaucoup de bruit pour une omelette.

Jag har berättelsen du bas etage, och de pläga gemenligen

vara väl underrättade, efter de ej fråga efter att stå till svars

för hvad de säga.

Generallöjtnanten grefve Claes Horn har nu gjort sitt val

och lärer fått ja af hoffröken Sophia Blomstedt. De lära i dag

skola presenteras som fästeman och fästemö, som jag hört

sägas. Det är ömkansvärdt, att fattigdom kan bringa ett

fruntimmer emottaga ett sådant tillbud, ty utom sådan orsak

tyckes, att förakt snarare kunnat uppväckas än att jaka.

Om lördag reser excellens Essen och räknar att den 18

Augusti vara uti Ystad för att med första vind gå öfver till
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Stralsund och därifrån fortsätta resan till Paris. Jag har hört

och tror alldeles sanningen däraf, att han arbetar hvad han

kan, att ej få med sig statsrådet baron Lagerbielke, men
fruktansvärdt torde han ej här kunna mota hans intriger.

Han smickrar sig dock med, att han på stället ej skall komma
att betyda något. Önskeligt om han ej däruti blifver bedragen,

ty herrar Fistulator äro hemmastadda med intriger och denne

par préférence är van att svänga sig, hvaraf man tror sig

ega ej tvetydiga prof.

I går kom en tidning, som man säger hämtad utur en dansk

avisa, att österrikiska kejsaren den 5— 6 dennes lidit ett fase-

ligt nederlag och hans vänstra flygel [blifvit] alldeles afskuren.

Stället och förlusten känner jag intet, men den sednare skall vara

betydelig, utom själfva kejsarevärdigheten och Österrike, som
förmodelig han aldrig återfår. Sedan denne nu är expedierad,

menar man Bonaparte återkommer till Paris, och därföre

ställes hans excellens Essens resa nu direkte dit. Generaladju-

tanten öfversten Peyron blifver af Essens svit.

Man börjar numera tro, att det ej är någon jalousi på
Adlercreutz, som verkat det vidsträckta befäl öfveramiral Puke
fått, utan en nödvändighet att, i anseende till hemligheten och

vikten af det honom uppdragne, bör det endast ankomma på
en, och då är lyckeligt hafva en så klok och modig person

[att] taga därtill. Jag för min del känner åtminstone intet,

hvart denna stora expedition syftar, men har hört, att med
stora och små fartyg af alla sorter samt galérer skall under

hans kommando vara cirka 160 segel.

Gud late deras förehafvande lyckas, och vill jag ej döma
ondt om det, som i går afton den 26 Juli vid embarkeringen

tilldrog sig. Lifgardet till fot och häst samt härvarande delen

af Västmanlands regemente äro utsedde till denna expedition.

Man påstår, [att] då de skulle gå ombord, hafva de alla mer
eller mindre varit fulla, och i synnerhet de sistnämnde, hvilka

yttrat högsta missnöje öfver att af tit. Adlersparre vara nar-

rade, då de fått löfte ej mera nu komma emot fienden, utan

att få gå hem. De hafva kastat tvenne sina officerare i sjön,

som dock lyckeligen räddades. Den andra truppen har äfven

yttrat motvilja att gå ombord, men lära framställt skäl därtill

af, att man nekat dem något af de inkomster de påräknat.
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General grefve Carl Mörner har själf varit vid stranden, och

han har blifvit öfverfallen, jag vet ej af hvad trupp, men en

har tagit honom i kragen, med ett ord, där har varit ett för-

färligt gräl, och vid inmönstring hafva saknats flere af Väst-

manlands regemente, som man med hästtrupp måst uppsöka

i kvarter och på krogar. Hvad egenteligen hela denna expe-

dition kan betyda eller hvaråt den är destinerad, känner man
intet; det tros dock, att det torde blifva i sammanhang med
engelska operationer, och säger ryktet, att engelska skeppen

borttagit fiere rika laddningar af proviant med mera. tillhöriga

ryssarna.

Sedan den 25 Juli är här en rysk parlamentär vid namn
Schubert, som jag sett på gatorna, alltid åtföljd af officerare

af Lifregementsbrigaden eller Andra gardet. Det säges, att

denne medbragt den tidning, att en rysk general afbidar i

Fredrikshamn en negociatörs ankomst, och att ej fråga är

om någre preliminärer, har jag hört för visso. Nu lärer äfven

excellens Stedingk om ett par dagar resa härifrån, men ej

förr än hela expedition är utkommen. Kanske torde det vara

för att gifva styrka åt negociationerna, som synes ganska

väl öfvertänkt; och Gud gifve, att man kunde en gång se

dager för negociationer och komma utur det elände vi hotas

af, ty ved står här knappt att få för penningar. En famn

björkved betaltes i går med 15 rdlr riksgäld och tall med tolf

rdlr riksgäld.

I dag, en ganska härlig och torr sjusofvaredag, har varit

plenum. Man säger mig, att man voterat om ännu 200,000

riksdaler banko till krigets underhållande, men jag vet ej,

om det är i månaden eller veckan, efter jag ej träffat någon,

som därom kunnat underrätta mig. Banken skall skaffa dem,

det vet jag endast.

Jag vet ej hvilka, som skola följa med Stedingk, men har

hört gissas, att öfverste Anders Fredric [Skjöldebrand] skall

blifva hans cavalier d'ambassade.

Nog har jag hört, att man påstår, det en eller annan pjes

af riksjuvelerna felar, och att man därföre brutit motsvarande

utur det stora halsband förra Drottningen fick vid sin hit-

komst. Sanningen svarar jag ej före. A propos af förra

kungl. familjen, så mår den väl på Gripsholm och promenerar
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som oftast i trädgården där. Prinsessan Amalia skall dock

se för usel ut, och puckeln på ryggen tilltager synligen.

Af Eders Excellens' bref den 20 Juli ser jag, att till lands-

orterna lärer ej medföljt de uppgifter af herr John Hall, som
här följde med avisen. Det innehöll oanständiga beskyllningar

emot hans excellens Claes Wachtmeister och fiere, som där

haft befattning med fadrens sterbhus. En man ifrån Göte-

borg påstod dock, att det på allt vis varit öfverdrifvet, och

vittnade om elakhet af den, som författat det, ty Hall själf

har aldrig kunnat uppsätta det papperet. En Carnegie, som
varit på kontoret i fadrens tid och sedan var med sonen, gaf

äfven en exposé, som följde med tidningarna, och viste just

ej sonen på bästa sidan. Jag har intetdera af dessa och kan

ej komma öfver dem, eljest skulle jag gärna sända dem.

Den nya skjutsordningen hade kunnat, som mycket annat

af höfligheter mot bönderna, vara ogjordt, och här har för-

sports, att mycket ledsamheter varit på vägar och stigar i

anledning däraf. Jag tänker i år ej exponera mig för dessa

uppträden och kommer ej längre än mina bruntar föra mig.

Grefvinnan Meijerfelt hälsar. Dess arm är nu mindre svullen,

och som fingrarne kunna röras, så hoppas man ingen annan

olägenhet blifva än den längd af tid, som fordras att gifva

styrka åt de sträckta senor. Hon med grefvinnan Wright och

Sophia Sparre samt excellens Carl Adam Wachtmeister bedja

jämte baron Sparre hälsa. — I går e. m. klockan vid pass

2 dog generallöjtnanten baron Lievven och har kämpat med
döden sedan i lördags. Excellens Essen kom dit en half

timma förut, och då kände han honom, men kunde intet tala

ett ord, men syntes hafva mycket plågor, hvarefter han slock-

nat ut, medan excellensen var där. Nu får han, på brädden

af sin resa, besörja begrafningen och stöda till arfskapet för

sin son. Mycket saknad tror jag ej, att han just blifver.
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29.

Väderleken; myteriet vid truppernas inskeppande; generaladjutant vid Pukes

expedition, Posse eller Wachtmeister; väntan på underrättelser från Norge; Ste-

dingk och Essen afresa till fredsunderhandlingar; hofvet på Rosersberg m. m.

Stockholm den 31 Juli 1809.

För nådiga hågkomsten den 23 dennes aflägges vördnads-

full tacksägelse. Just de dagar, som Eders Excellens om-

nämner varit kalla, var här väl litet obetydeligt regn, men
alldeles ingen köld. Väderleken fortfarer allt att vara be-

hagelig och höbergningen dråpelig. Jag hoppas framföda mina

bruntar för vida bättre köp än det förflutna året.

Herr generalen grefve Gustaf Wachtmeister hade varit af

den tanken, att den gardessoldaten, som verkelig tog gene-

ralmajoren grefve Carl Mörner i kragen, borde genast

efter en ståndrätt blifva arkebuserad, men grefve Mörner

undanröjde det, efter truppens påstående var grundadt, fast

formaliteten framföra det var utan sin ordning. Han gick

endast hem till sig, tog summan, som lärer stigit till 1,100

rdlr banko, gick ned och gjorde utdelningen. Lifgardets upp-

studsighet började middagstiden och Västmanländingarnas

eftermiddagen. I alla fall böra aldrig embarkeringar uti Stock-

holm och större städer ega rum annat än om morgonen tidigt,

så att truppen och dess bekantskaper ej få tid fylla sig.

Uti det bref, jag såg af den 19 dennes om det stora befäl

öfveramiralen Puke fick, var ej något nämndt om den person,

han skulle få sig till biträde som generaladjutant; men därtill

var verkeligen öfversten baron Carl Henrik Posse utsedd,

och torde hända det är uti brefvet till Puke, som jag ej sett.

Detta har, som mig i förtroende blifvit berättadt och som jag

med samma villkor meddelar, gjort mycken sensation på gene-

ralen grefve Gustaf Wachtmeister, hvilken såsom befälhafvare

öfver kustarmén skulle i dylik händelse nödgats stå under

Posses befäl, och hvilket han med liknöjdhet just ej kunde

anse. Man påstår, att han haft en audiens hos Hans Maj:t

för att få veta, huru dylikt skulle anses, och försäkrade sig
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intet kunna taga ordres af sin major och tillagt, att han ej

ville finna sig bevakad af någon, som kunde misstyda hans

gärningar och sätta på dem en främmande färg m. m., ord

och inga visor. Hans Maj:t säges hafva mycket nådigt svarat

med föreburen okunnighet, att detta förordnande var gifvit,

men grefven hade stått vid sina ord och yrkat ändring. Dagen

efter säges någon af de förtrogna hafva börjat en diskurs

med Wachtmeister och omtalat fatiguer och hans under sista

kriget erhållna blessyr i armen, och att han kunde behöfva

ledighet sköta sin hälsa, som han lika fiért besvarat och för-

säkrat sig ej känna några krämpor till hinder i sin tjenst

m. m. Nu lärer, hvad Posse beträffar, vara ändradt. Detta

allt är mig sous le sceau du secret gifvet, men för Eders

Excellens har jag intet hemligt.

Af Posttidningens bihang för i dag finner man, att norska

infallet i Jämtland ej var så ogrundadt, som man här i början

ville tro, och Gudi lof, att all blodsutgjutelse kunde förebyg-

gas. På det hela får man väl tillstå, att den norska arméns

förhållande är högst besynnerligt, och måtte något vara där-

under. Man säger sig vänta med inquiétude på kaptenlöjt-

nanten grefve Axel Mörners återkomst. Jag tror dock intet,

att han kan hafva afslag på tillbudet, ty det blifver väl något

sällsynt, att en krona afslås. Hvad jag ej tycker om är, att

den prinsen heter Christian, ty det namnet kan väl ej vara

angenämt för oss att höra nämnas. Kanske att han lemnar

det och brukar sitt andra namn, August.

Nog se vi af Posttidningen i dag, att excellens Stedingk

skall resa i negociationsväg till Petersburg. Hans excellens

Essen, som i dag begrafver generallöjtnant baron Liewen,

torde i morgon resa först till Vik, sedan Kaflås och den 17

—

18 Aug. inträffa uti Ystad för att därifrån afgå med post-

jakten till Stralsund. Nog var så ämnadt i lördags. Gud
gifve lyckeliga negociationer med dess[a] ambassader, så att

fred kunde göra vår lycka.

Så snart jag får den nåden tala med Hennes Maj:t, skall

jag visst efterkomma Eders Excellens' befallning med fram-

förande af Eders Excellens' vördnad. Deras Majrter åter-

kommo i går afton mot klockan 8 ifrån Rosersberg, dit resan

skedde i fredags eftermiddag. Dylika små resor göras allt
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med egna hästar, men man vill säga, att det går något fort,

så att stallet skriker och att några hästar äro sjuka. Torde

hända, att kuskarnes vårdslöshet är mesta skulden, som ej

efterse selar etc. — Grefvinnan Meijerfelt bättras dageligen

och gjorde för [ett] par dagar sedan en liten resa till Näsby,

som bekommit väl. — Jag har ännu ej hört omtalas några

vikarier för de resande statsråden. — — — — — —

30.

Toréns utnämning till justitieråd; Niclas von Jacobssons historia; Skjöldebrand
;

Stedingk och Essen; en engelsman om sjukvården på svenska flottan; hälsningar;

än en gång Adlersparres eskort.

Stockholm den 3 Augusti 1809.

Alla våra Post- och Inrikestidningar hafva befordringar

eller nådeutdelningar. Uti den för den 28 Juli har man en

justitieråd nämnd efter afledne Wåhlin, som man nästan intet

känt. Jag har åtminstone aldrig hört hans namn, förrän jag

såg det i avisan, och det gaf mig anledning fråga efter hans

person, som jag trodde vara född i Skåne, efter man ansåg

befordran en effekt af drotsens influence. Herr justitie[råd] Mag-

nus Torén är född i Bohuslän och var för några år sedan

informator i brukspatron Niclas Arvvidssons hus. Denne

bruks[patron] är svåger med den Niclas Jacobsson, som reste

med unga drotsen, nuvarande justitiekansleren. Genom denna

liaison blef Torén rekommenderad hos riksdrotsen vid sitt

inträde som extraordinarius i justitierevision, och på den räk-

ningen var han det ej länge, förrän han blef konstituerad

assessor i Svea hofrätt, och nu befinner han sig med rang

af generallöjtnant. Ehuru man gör honom beröm att vara

en kunnog och god domare, tycker man dock, att språnget

på ärans trappa var nästan för starkt. För den, som känner

herr von Jacobssons djärfhet, så undrar den ej på effekten

af rekommendation. För min del är jag förundrad öfver drot-

sen, som måtte i hela lagkåren kunnat hafva kända ämnen.

Med få ord kan väl gifvas liten idé om herr Jacobsson.

Det var han, som gaf anledning 1794 till dåvarande minister-

klubbens förstörande, då man skyllde på, att det skedde, för
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det man där druckit kaffe, som var förbudet; men saken var

den, att herr Jacobsson då var ambassadören baron Stael von

Holsteins förtrogne vän, skulle med honom göra en utländsk

resa och ville förut blifva ledamot af nämnde société, men
blef af 9 diplomatiska och 9 svenska personer, som utgjorde

direktion, utvoterad med en pluralitet af 15 personers röster.

Detta grep så häftigt excellens Reuterholm, att klubbens fall

beslöts, och le chevalier de Souza, le marquis de Musquiz

och milord Spencer måtte härifrån. Staél och hans vän reste,

och ifrån att blifva oskiljaktiga, som det sades, återkom herr

Jacobsson mycket snart, skulle blifva meneur för unga grefve

Brahe, men slöt med att arrendera af excellens Brahe Lenna

landtegendom, kom någon gång till staden, skulle anses för

bonde, viste sig i halfstöflar och frack på alla ställen, och

blef sluteligen kompanjon för unga grefve Wachtmeister på
hans resor, och lärer flere gånger varit honom å charge. Nu
vet jag intet, om han ännu är kvar på Lenna.

Posttidningen för den 31 Juli innehåller några tillökningar

till ordenskapitlet den 3 Juli, och det gula band herr Skjölde-

brand fått. Det lärer skett för att gifva någon relief åt hans

resa till Ryssland med excellens Stedingk. Jag vet ej, under

hvad titel han medföljer, men nu lära de vara embarkerade,

fast man ej tror dem hafva ännu lyftat ankar. Excellens

Essen är äfven ännu kvar.

Ifrån västra sidan väntas dagelig kurir, som kan med-

dela, hvar tronföljaren kan finnas och om man träffat honom.

Jag har i dessa dagar läst ett bref ifrån en engelsk medi-

cine doktor Jameson rörande sjukdomarne på vår flotta för-

ledit år, de sjukas vård så väl ombord som i land, de fel

våra medici därvid begått och det kalla bemötande han erfor

för sina välmente råd m. m., som är väl skrifvet, men rys-

ligt att läsa. Generaldirektören Hagström och assessor Gahn
hafva däröfver yttrat sig och kunna ej neka hans uppgifters

enkelhet. Nu skall justitiekansleren lägga därvid med under-

sökningar, på det att man för en framtid skall kunna bota

dessa felsteg. Dokumentet är märkvärdigt, och jag är led-

sen ej kunna få däraf en kopia.

För nådiga brefvet af den 27 Juli aflägges vördnadsfull

tacksägelse, och gläder mig herrskapets välmåga. Jag skall
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med det första därmed fägna frun på Näsby, som i förrgår

utflyttade dit med fröken Mörner. Bägge bad mycket hälsa,

då jag senast såg dem. Baron Sparre gör det äfven. Jag
ser, hvad fägnad fröken Bielkes ankomst gjort med sin per-

son och de munteliga tidningar, som kunde medföras. Den

27 Juli var här äfven ganska vacker, och man påstår, det

man fått obegripeligen mycket hö i år. I förrgår och i går

var här godt regn och i går stark åska, som rensat luften,

hvilken i dag är ganska behagelig.

Det lärer endast varit genom staden, som eskorten följt

statsrådet Adlersparre. För öfrigt berättas, att han haft några

små ledsamheter i anledning af den nya konstitutions skjuts-

ordning, som är besynnerlig. Jag önskar, att alla betydande

herrar må blifva utsatta för alla de besvärligheter, deras nya

snillefoster kan gifva anledning till. Ehuru fritalig jag vågar

vara i mina bref, så kan väl åtskilligt vara att muntelig till-

lägga, men ödet nekar mig det. Jag är stolt öfver att vid

alla tillfällen tänka lika med Eders Excellens, för h vilken min

vördnad är oaflåtelig. — — — — — — — — —

31-

Fru Hall; kurir frln prinsen af Augustenborg; befälet mot Norge och Arm-

felt; landtdagen i Borga; ärkebiskopen; ombyte af statssekreterare vid inrikes

civila expeditionen ; hälsningar.

Stockholm den 7 Augusti 180g.

I förrgår den 5 dennes reste Hans Maj:t emot klockan 5

om aftonen till Rydboholm, passerade där natten och en del

af gårdagen och har återkommit mot aftonen emellan 7 och

8. Många gissningar hafva varit, hvad denna resa kunde

betyda, efter det var något extra ordinärt. Jag gissar intet,

utan räknar ut, att släkten var intresserad uti, att kusin fru

Hall skulle få visa sig för Hans Maj:t, beklaga sin olycka

att vara bunden vid en man hon ej kan tåla, få gråta och

uppröra konungens hjärta att med nådig resolution hjälpa

den saken och befria henne från sin börda. Hade sådant
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fordom passerat i Frankrike, hade man gjort uträkningar,

som här i Sverige nu ega intet rum.

Man berättar för visso, att här i förrgår afton anländt

kurir ifrån Prinsen af Augustenborg, som tackar för det ho-

nom beviste förtroende, men kan ej yttra sig, förrän han får

inhämta Konungens dess herres nådige tanka och äfven dess

allierades. Detta har ej rätt kunnat transpirera, efter Kungen
vid kurirns ankomst var borta, och depescherna genast gingo

efter. Man vill äfven veta, att en person af distinktion, Kaas
eller Kås, kommit till Göteborg med en Prinsens rekommenda-

tion att fritt få passera med ett bref ifrån honom till kun-

gen i Danmark, hvilken begäran blifvit honom afslagen. Han
har således blifvit där kvar och afbidar ytterligare ordres

samt har fått en hedersvakt, som jämt följer honom. Mera

härom vet jag intet, och säkerheten svarar jag ej för.

I anseende till den långa tystnad, som varit från den västra

sidan, hafva här varit flere rykten om Prinsens öde, och den

plan statsrådet Adlersparre har att göra diversion i Norge

med mera, som jag ej kan erinra mig. Men det skall vara

sant, att Adlersparre har ensam befäl öfver sin fördelning,

utan att befälhafvande generalen excellens Armfelt har något

därmed att göra. Excellensen lärer dock härom gjort någon

hemställan och är nu afrest till armén, tog dock vägen åt

Engsö att se sina barn och förmodelig träffa grefvinnan Pi-

per, som varit där en petite société, åkte i en liten vagn,

körd af duc de Pienne, hade ingen piga med sig, utan endast

sin dotter och fröken Charlotta Modée. Lakejen reste för-

bud, och antalet af hästar lärer varit afpassadt efter nya dyra

konstitutions-skjutsordningen. Man säger, att hans excellens

riksmarskalken själf varit hos Hennes Kungl. Höghet Prin-

sessan för att begära nådigt tillstånd för fröken Modée att

göra denna resa. Hans excellens har varit på Finspång vid

bouppteckningen; jag vet ej, om han ännu återkommit, men
det förra resesällskapet är det.

En person är hitkommen ifrån Borgå, som berättat, att

ryska kejsaren den 19 Juli varit där och ej sett förnöjd ut

samt efter 26 timmars därvaro rest bort. Han har vid riks-

dagen fått afslag på alla sina postulater, utnämnt landtmar-

skalken baron Robert De Geer till grefve, landshöfding Troil
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till baron, och gifvit biskopen ett magnifiquement briljante-

radt kors. Mera vet jag ej härom, men a propos af kors,

så fick ärkebiskopen här af Hans Maj:t ett ganska vackert

briljanteradt kors, men jag minnes ej dagen ; det måtte varit

i anledning af den 6 Juni, ty jag tycker, att han bar det

antingen kröningsdagen eller hyllningsdagen.

Riksdagsnyheter har jag nu inga, ty uti plena hafva just

ej stort tilldragit sig. Den nya statssekreteraren för inrikes

civil expedition grefve Hamilton har ganska snart tröttnat

upp, efter han nu redan är befordad till justitieråd. Han har

varit arbetande uti revision, så att han kan känna, hvad

lagen tillhörer, men statssekreteraresysslan fordrar verkelig

mer, än man på kort tid kan lära. Besynnerligt är, att råd-

mannen Blom kunde blifva justitieråd, ty då han med lag-

mans karaktär satt i magistraten, fick han verkelig en öppen

resolution af Konungen att vid lottning om saker till att

referera alltid vara frikallad från lottning af lagsaker. Nu
är efter grefve Hamilton befordrad till statssekreterare uti

inrikes civilexpedition kanslirådet Börtzell, son af gamla glas-

mästaren Börtzell, hvilken väl är uppfödd vid verket, men

torde sanna Voltaires tirade: tel brille au second rang, qui

s'éclipse au premier. Jag förtager visst intet honom sina

kunskaper och sina förtjenster, men nog är det motbjudande

se dessa effekter af nya konstitution, och jag förväntar mig

ett totalt fall af alla förr i existimation varande sysslor genom

dem, som få ockupera dem och upphöjas öfver hvad de

någonsin kunnat förvänta. Jag önskar endast mig få styrka

nog att dölja min förundran och — — T

.

I fredags passerade jag min dag ganska agreabelt på Näsby

och har tusende hälsningar från grefvinnan och dess säll-

skapsfröken Mörner. Grefvinnans arm är något bättre, men

fordrar tid. Excellens Carl Adam Wachtmeister var där

äfven samt bad hälsa. För nådige hågkomsten jag i går

fick aflägges vördnadsfull tacksägelse. — — — —

Hausswolff har själf med — — markerat ett utelemnadt ord.
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32.

Rapporter från expeditionen till Västerbotten; förlusterna och befälet; klan-

der mot västra armén; Hertigens af Augustenborg svar; kurir från Stedingk;

Gustaf Löwenhielm; anekdot från Riddarhuset; enskilda nyheter; väderleken och

årsväxten.

Vendelsö den 3 September 1809.

De rapporter, som avisorna nu sednast meddelat, äro af ett

innehåll, att något hvar börjar blifva modfälld. Hos mig

var alltid den räddhåga, att man litade för mycket på vår

styrka och för litet på fiendens. På det hela finner jag rap-

porterna besynnerliga, och var ej besynnerligt uti att embar-

keringen, som i bihanget i går till avisen omtalas, kunde

gå så tranquilt och med ordning, ty då ingen fiende var efter

dem, ser jag intet, som hindrade ordning, så framt vi ej

själfva varit konfysa. Fienden retirerar norr ut, och man

synes göra sig hopp, att han ej återkommer; men önskeligt

är, att han ej rekylerar för att komma med mera eftertryck

åter.

Vår förlust är kanske större, än man ännu rätt känner.

Bland dödsskjutne är majoren af gardet grefve Tönnes Wran-

gel, som ömmar både mig och andra dess vänner. Det skedde

knall fall. Hans fändrik, en ung grefve Schwerin, prästen

Schwerins och Louise Petersens' son, blifver blesserad i låret,

faller, ropar: »Grefve Wrangel, för Guds skull sauvera mig,

att jag ej blifver fången.» Han tager och bär honom ett

stycke bort, men tröttnar och lägger ned honom på marken

Som han reser sig, kommer en jägarekula, går genom hjär-

tat, han faller ned, och Schwerin vet alldeles intet orsaken

till fallet, förrän han får se blodet strömma och att han är

död. En kapten Talen af Lifgrenadiererne blifver skjuten,

och hans son står bredvid honom, blifver blesserad i benet,

faller ned på sin fars döda kropp, som han ej visste var död.

Sådana händelser äro högst ömmande.

Jag ryser, när jag tänker på hela detta kriget och hvad

mängd af käckt folk blifvit offer för nycker och oklokhet.
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Med all respekt för de personer, som föra denna stora expedi-

tion, torde något inträffat vid detta tillfälle, som kunnat annor-

lunda föras. Man fruktar, att grefve Wachtmeister blifvit

surprenerad, och att både han och hans adjutant Schulzenheim
förlorat sig uti sina uträkningar. Detta blifver nu emellan

oss, och har jag bjudit till att nyttja de höfligaste termer

jag i hast kunnat påhitta, och för öfrigt synes man ej obenä-

gen tro, att emellan befälet torde ej råda den enighet, som
borde vara.

Som det är på norska sidan allt fredligt, vet man ej, hvar-

före den västra arméns division med sin stora chef nedsän-

des åt den trakten och icke i dess ställe marscherade upp
till den norra armén att bispringa den; men det gick ej in

i deras planer att försvara landet med annat än intriger.

Man fruktar nog för, att den norra armén ej med liknöjdhet

ansåg deras långa vistande i hufvudstaden, där den verkeligen

intet behöfdes. Men nog om detta, som Eders Excellens

förut känner.

Den 28 augusti var ett plenum plenorum, då Hans Maj:t

meddelade ständerne det svar Prinsen af Augustenborg gif-

vit, nämligen att han förklarat sig beredd, sedan freden blif-

vit återställd i norden, att emottaga det hedrande anbud,

som blifvit honom gjordt, att inträda i kretsen af de män,
som omgifva min tron etc. Uti Riksdagstidningen n:o 65

finnes hela protokollet för den dagen infördt.

Ifrån excellens Stedingk är en kurir kommen, utan att man
vet hvad depescher han medfört. I fredsvägen måtte det

ej varit något rätt betydande, ty då hade hade det väl transpi-

rerat. — Grefve Gustaf Löwenhielm är kommen ifrån norra

armén och har med sig sin adjutant, kornetten vid Lifrege-

mentsbrigadens kyrassierkår Stanislaus von Engeström, son

af statsministern. Man vet ej orsaken till hans hitkomst,

men tror någon bisbille emellan honom och grefve Wacht-
meister. I alla fall har han dock arrangerat sig för att ej

riskera mycket, efter han har dragit sin unga adjutant utur

all fara, och kan således på den sidan hafva ryggen fri, då
la philantropie du ministre talar i hans faveur. Den ungdom,
som af honom får education, kan visst få goda principer och

bör ådraga honom föräldrars erkänsla.
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Vid min hitresa bad jag en ung person, som är på Rid-

darehuset, meddela mig små händelser och bifogar jag hans

bref för att roga Eders Excellens med berättelsen om en af

Västergötlands vise män. 1 När jag för en tid sedan hade

den äran öfverlemna förteckningen på de åstundade tea-

terpiéces, visste jag ej, att därvid äfven var en prospectus.

Den har jag nu nyss öfverkommit och bifogar. Att det varit

en vän af västra armén, som författat den, synes tydeligt af

skrifsättet, hvilket haft till rättesnöre den af samma utgifne

proklamation, och hela piécen är verkeligen rätt kvick. 2

Baron Munck fick ej länge den glädjen behålla den lilla

telningen. Hans dopnamn är ej uti tidningarne utsatt. An-

tingen har det varit ett, som man ej velat göra allmänt, eller

kanske, efter nu i senare tider är mode att dröja länge med
döpelseceremonien, att han fått nöddop, och barnmorskan

1 På det bilagda brefvet, dat. Stockholm den 25 Aug., är afsändarens namn

bortklippt. Ur detsamma må följande anföras:

»Det skall vara säkert, att Prinsen af Augustenburg ej vill gifva bestämdt

svar, förrän fred är slutad. Annars förnimmes intet annat från den fredliga

västra armén, än att baron Adlersparre skall gifta sig med en fröken Linroth i

Värmeland, men om han lik den store Baner genast stiger i brudsäng under fly-

gande fanor och en generalsalfva af hela armén, därom förmäles intet; kanhända

att giftermålet först fullbordas efter erhållen fred.

»På Riddarehuset har förefallit hvarjehanda små roligheter såsom till exem-

pel: en f. d. hofjunkare [Reuterhielm, gift med en fröken Hierta anm. af

Hauss7Volff\ som just dessa dagar blifvit kammarherre, och som strax vid riks-

dagens början talade om den lyckliga inflytelse 1720 års regeringsform hade på

fårafveln i landet, sökte för kort tid sedan i ett memorial bevisa, att Västgöta

Dragonregemente ej (som någon föreslagit) med skäl kunde förvandlas till

infanteri, emedan rusthållen därstädes voro ypperliga, och hemman där i orten

i allmänhet hade 20 klafbundna nöt. Då uppreste sig en annan man och veder-

lade detta påstående med tämmeligen säkra uppgifter samt försäkrade, att hem-

manen i allmänhet voro ganska dåliga i Västergötland, och att man på ett så-

dant ej möjligen kunde förmoda 20 klafbundna nöt, så framl ej rusthållaren

eller besittaren jämte sig själf räknade både höns, gäss och grisar ibland horn-

boskapen. Detta tal besvarades på plenum i går af merbemälte kammarherre

på ett ganska lärdt sätt, ty han talade om de sju Greklands vise, om egyptiska

Pyramiderne, Babylons torn och konung Salomo samt citerade flera språk ur

bibeln. Han var sedan hos landtmarskalken till middagen, och där lärer han

ej stått sig mer än jämnt.»
a Prospektet, som är en parodi på västra arméns proklamation, finnes i sam-

lingen.
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glömt gifva honom något. Fast denna lilla telning slocknat,

så kan väl flera efterkomma, sedan det nu börjat efter 15

års giftermål.

Jag har ej minsta idé om de vederbörande vänner i och
ikring Stockholm, men har endast hört, att grefvinnan Meijer-

felt bättras i sin arm, fastän hon ännu nödgas bära den i

band. För nådiga hågkomsten af den 24 Augusti aflägges

vördnadsfull tacksägelse. Väderleken här är ganska behage-
lig, så att man med lätthet kan införa den öfverflöd jorden

burit och ännu af vårsäd bär. Hvad trädfrukter beträffar,

är på sina ställen mycket, men den synes blifva fläckig och
skadas mycket af en mängd getingar, ty de äro i en faselig

öfverflöd kring träd och äta in sig i astrakaner och päron.

Man erinrar sig ej hafva sett en sådan mängd. Käringar
här på orten veta ej, hvad de skola tro det betyda. För
min del vill jag just ej stort spekulera därpå, utan endast

vara på min vakt att ej blifva stucken, ty de flyga som flugor

i rummen, dock ej i sådan öfverflöd här, som på några stäl-

len vi varit. — — — — — — — — — — — — — —

33-

Vistelsen på Vendelsö; väderleken; utrikespolitiken; Essens beskickning; be-

sparingar i hofstaten; Grevesmöhlens angrepp på Ugglas m. fl.; granskning af

pensionsstaterna; vedbrist och varupris; förlusten i Västerbotten.

Vendelsö den 17 September 1809.

Sedan den 10 dennes, då jag ifrån Ågesta med baron Rå-
lamb insände ett bref, har jag saknat tillfälle att få något

till staden, men nog har därifrån varit bud med underhaf-

vande, som alltid säga till i statssekreterarens hus, då de äro

inne. Med dem har jag fått Eders Excellens' nådiga håg-

komster af den 3— 7 dennes, för hvilka aflägges vördnads-

full tacksägelse och fägnadsbetygelse öfver herrskapets väl-

måga. Vid min afresa från staden trodde jag visst intet att

blifva så länge frånvarande, men värdinnans böner och vär-
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dens små pockande, som tycker sig ännu ega någon rättig-

het öfver min person, sedan han var min förman, och egen

böjelse att ej lemna ett godt sällskap äro bindande skäl, och

jag får ej komma härifrån, förrän nästa vecka är slut, då de

flytta till den lilla egendomen Jacobsberg, som är närmare

Stockholm.

Väderleken har hela förra veckan varit ganska obehagelig

för dem, som vilja promenera, men behagelig och åstundad

af landtmannen, som fått regn på den nysådda säden, hvil-

ken ock mycket tagit sig däraf, och fruktan för mask är för-

svunnen. Inomhus ha damerna och jag passerat vår tid med
lektyr, ty fru Lagerbring fick af grefve Mörner låna det präktiga

verket med estampes öfver fransyska revolution, hvilket, ehuru

ohyggeligt i anseende till de första långa uppträden, dock

är rätt intressant att läsa. En eldbrasa har väl behöfts, ty

blåsten har allt varit nordan. Detta jämte piquet och patience-

bord och reflexions öfver le passé et le present har gjort,

att tiden gått fort. Värden lemnar oss på egen hand till

torsdagen, då han gemenligen kommer till middagen ut, och

hvar gång säger han, att jag ej behöfves i staden, ty hvar-

ken höres af någon beskickning från Frankrike, Ryssland

eller Danmark. Utom ett antal parlementärer, som avisorna

upprepa, emellan sistnämnde rike och Sverige höres ej något

om fred på den sidan; och den västra armén, lärer, Gudi lof, ej

komma att företaga något, efter hans excellens Armfelt vän-

tas till Stockholm.

Den i September har excellens Essen, enligt ett bref jag

haft från Stralsund, anträdt resan till Paris. Napoleon har

nu förbudit all kommunikation i handelsväg och för resande

emellan Sverige och Pommern, hvilken endast är öppen för

den vanliga posten och kurirer. Man känner ännu ej rätta

orsaken till detta steg, som embarrasserar många. 2 a 3 resande

lära dock genom grefve Essens appui fått komma öfver, och

med en af dem kom tidningen i förra veckan till Stockholm.

Rörande ändringen med hofekonomien är jag ännu intet

bättre underrättad än förra gången. 26 personer af officen

lära vara afskedade och lära njuta månadspenningar till den

1 Januari nästa år, som jag hört. Gaspillagen har, som det

berättas, varit nog tilltagen, men det har väl ej stannat hos

För hundra Ar sen.
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den lägre delen däraf, föreställer man sig, utan anföras ett

eller annat bord, som ej saknat hvad som kanske kunnat

brista på ett. Le monde en dit beaucoup, je n'en dis rien.

Tulldirektören Grevesmöhlen fortfarer med sin ovettiga

skriftväxling emot tulldirektion och har uti en nyss utkom-

men piéce utöst förfärligt ovett emot excellens Ugglas, ståt-

hållar Liljensparre och kammarråd Edman. På Riddarhuset

väcktes fråga om detta gräl den 1 1 uti plenum, som varit

ganska häftigt taget, och landtmarskalken måste åtaga sig

att erinra hans excellens Ugglas och Liljensparre, det de

voro skyldige sin egen heder ett försvar emot det anfall

man gjort på dem. Denna motion genomdrefs med en ganska

stor pluralitet. Utan att ingå uti bedömande af något har

jag ifrån början haft den fruktan, att Grevesmöhlen varit af

de rådande protegerad, emedan man vill släcka någon hämnd

på excellens Ugglas och har svårt komma åt honom. Det

hördes genast efter katastrofen den 13 Mars, att man var

förundrad han ej blef arresterad, ty det hade varit tanken

hos vissa, att dylika våldsamheter bort ske, hvilket allt före-

byggdes af Adlercreutz, och torde väl hända, att detta är

en af orsaker till det mindre förtroende, som de herrar hafva

till honom, men som alla vältänkande alltid bör hålla honom

räkning före med all uppriktig erkänsla.

Man har sagt mig, att vissa personer af utskotten äro sysslo-

satta med skärskådande af lönings- och pensionsstaterna.

En baron Staél von Holstein från Skåne är en af dem, och

denne, som flere gånger haft scener på Riddarehuset och

framkommit med djupsinniga saker, tycker sig nu hafva fått

ämne för sin forskningsanda. Denna stora rikshushållare har

redan kommit underfund med, huru olika pensioner blifvit

utdelade, då m:lle Hagman har 1,000 rdlr, en kammartjenare-

änka 300 och en båtsmansänka 3 rdlr, hvaröfver han redan

uppehållit sig. Man kan väl ej känna, huru han ärnar för-

dela framdeles pensioner och löner, men Gud afvände nåde-

ligen samma fördelningssätt, som blef i anledning af le livré

rouge i Frankrike, ty remarquerna voro af samma natur, att

den eller den hade så stora summor och en grenadier endast

44 livrés 4 sous. Utom dessa stora saker, så lärer fråga

vara om jägeristatens indragning, skråinrättningars ändrande
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och jag vet ej mera, efter de bref jag får äro otydeliga i

sine berättelser.

Den ved man gjort sig hopp om att få från Finland höres

ej af, jag hoppas dock få fyllnaden i mitt lilla behof på ett

eller annat [sätt], blir det litet dyrt, så är det ersatt genom
det goda pris jag har på hö, 10 sk. riksgäld <S>, och jag hop-

pas mycket afslag på hafra emot förledit år.

Ingen officer af gardet är dödskjuten mer än grefve Wran-
gel, baron Lowisin har fått kontusion, men skrifver själf till

grefve Mörner, att han hoppas den [vara] utan fara. Jag har

en släkting, som skall vara efter avisorne illa blesserad, men
utom detta har jag ingen kunskap om honom. -

34.

Riksdagsordningen inför ständerna; Jakob De la Gardie såsom fungerande

landtmarskalk; ungdomen på Riddarhuset; talare därstädes; den kungl. familjens

afresa obestämd ; Carl Adam Wachtmeister ; enskilda nyheter.

Stockholm den 23 Oktober 1809.

Att säga hvad man för- och eftermiddagar uti plena på
Riddarhuset gör, är ganska svårt. Man delibererar öfver riks-

dagsordningen, som innehåller 81 §, och i dag lärer man
börjat med den 67. Blifva de återstående lika kritiserade,

omstöpta och jag vet ej hvad uttryck jag bör betjena mig

af, så lärer den ej i dag blifva slutad. Grefve Jakob De la

Gardie har nu dessa dagar fört klubban, efter landtmarskal-

ken har gulsoten. Ungdomens inkonsiderata uttryck vid flere

tillfällen lärer väl hafva orsakat denna plåga. Grefve De la

Gardie har en lycklig talgåfva och den förmån att lätt fatta

de talträngdas meningar och bryter snart af olikheterna med
att proponera votering, gör därpå en tydelig proposition, det

voteras, och om han har något parti, så vinner han alltid

vid dessa. Jag tror, det fyra voteringar voro om särskilte

momenter af en § i fredags.

Eders Excellens torde väl tro, att det är gammalt folk,

som brukar tala mest, hvilket fordom hände, och som de
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voro hvad man kallar rompus dans les affaires, så kunde man
säkert konformera sig med dem; nej, nu äro de knappt 24

år, hafva antingen fått sina principer vid lärosätet under den

tid lilla puckelryggiga magister Gustaf Abraham Silfver-

stolpe där såsom magister docens förvillade ungdomen i Up-
sala, eller ock hafva de sedan haft tillfälle lära känna honom
och hans skole-inrättning, där man aldrig läste teologi. Med
dessa goda grundsatser hafva de nu framträdt som talare

och frihetsförsvarare och vilja på den räkningen reglera lagar

och författningar, som skola blifva grundlagar.

Ibland talare på Riddarehuset äro väl en eller annan något

äldre person, fast antalet är ringa. Grefve Adolph Mörner

är väl en talare, och man säger han skall tala bra, men där

framsticker alltid litet af den Nerrkingska(P) nässlan, efter

hvad jag tror i anledning af konversationer i sällskap, där

han träffas, ty på de blå bänkarne har jag ej hört honom.

Jag bekänner uppriktigt, att jag ej är blind för denna ton, eme-

dan jag alltid burit räddhåga för dem. som, missnöjda med
en stadgad ordning, vilja hafva en ny utan att ega styrka

hålla en viss klass tillbaka, då den rätt börjar röra sig. Jag
räknar ej bland talare baron Staél von Holstein, ty det lärer

ej vara rätt smakeligt, ehuru det han säger kan vara bittert.

Skall riksdagen slutas den 1 1 November, så hafva de ej lång

tid röra sig på, och då är bäst mindre tala och uträtta mer.

Tankan lärer dock vara den att vid hvar riksdag ändra hvad

som på den förra varit beramadt, och därigenom återkom-

mer man till de förra olyckeliga partiställningar.

Ännu vet man intet med visshet, när den på Gripsholm

varande kungl. familjen skall resa, men fregatten Euridice

är utsedd att föra den. Skeppschefen vet dock intet mer,

än att han ej får gå från Dalarö, där fartyget ligger.

På boklådor har jag efterfrågat den skrift Eders Excellens

åstundar, som skulle vara med dedikation till excellens Carl

Adam Wachtmeister, men ej fått reda på den. Då hans

excellens träffas, skall jag söka af honom underrättelse därom.

Af baron August Mannerheim fick han en ganska vacker

kompliment första dagen, då riksdagsordningen förekom på

Riddarehuset, i anledning af grefve Carl Löwenhielms remarque

vid första punkten. Löwenhielm häftade sig vid orden svenska
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folkets representanter och ville ej anse Adeln för det, efter

den endast var ett stånd af fyra, men Mannerheim visade

utur äldre tiders historia, att Adeln var det, och af sednare

tiders händelser styrkte det, då nämligen excellensen Carl

Adam Wachtmeister 1789, med försakande af egen förmån,

talade i folkets namn och för dess väl m. m., hvilken kompli-

ment just embarrasserat excellensen, efter hvad han själf yttrat.

För nådiga hågkomsten af den 15 dennes tackas vördnads-

fullt. Jag beklagar, att fru gTefvinnan är så plågad af de

ledsamma giktkänningar. Årstiden torde ock bidraga mycket

därtill, helst väderleken är så ombytelig.

De Geerska huset på Regeringsgatan vilja arfvingarne sälja,

och därföre har grefvinnan Aurora flyttat. Det är ej Cron-

hiortska huset, ty det är hörn om hörn med det jag bor i,

utan det är på samma sida af gatan som jag bor, andra porten

ifrån mig och hörnet emot fordna Klinckowströms, nu Pfef-

fers hus.

Grefvinnan Wright är nu åter på Granhammar hos grefve

Lantingshausen. Man säger baron Höpken [skall] gifta sig

med den äldsta fröken Lantingshausen. Baron Love De Geers

belägenhet är liggande med skoftals värk, mår för öfrigt efter

omständighet m. m. Grefvinnan är kommen. Grefvinnan

Meijerfelt, De la Gardie, fröken Gyllenborg och Mörner med
baron Sparre bedja hälsa. Af de andre vänner har jag på

en tid ej träffat [någon].

35-

Riksdagsordningen på Riddarhuset; ifrågasatt förbud mot diplomater och trup-

per på riksdagsorten; kritik af Adlersparres förslag till friherrligt vapen; freden

med Ryssland och dess kungörande; Elfsborgs län utan styrelse; Adlersparres

planer på Värmlands; biskop Bjurbeck; den f. d. kungl. familjen på Gripsholm

;

väderleken; enskilda nyheter.

Stockholm den 26 Oktober 180g.

Riksdagsgrälet fortfar, och man vill bjuda till att genom
riksdagsordningen hjälpa det felaktiga uti konstitution. livar



182

dag nästan framträder en ny talare, och för 2 å 3 plenidagar

[sedan] uppstod biskopens son i Skara Lagerheim och talade,

som man säger, med mycken styrka rörande någon § uti

riksdagsordningen. I sina principer lärer han ej vara ense

med fader och faderbroder, men mycket anständig i sina ut-

tryck.

Uti en § af ordningen lärer varit projekteradt, det utrikes-

ministrar ej borde få vistas på 10 mil [från] det ställe, där

riksdagar hålles. Man har visat oformelighet däraf att aflägsna

dem, då de äro ackrediterade till Konungen och således böra

vara, där han är, och någon har tillagt, [att] det visade för

stor svaghet hos Riksens ständer att misstänka sig själfva,

såsom de där hade vacklande principer och fruktade för ut-

rikes makters infiytetse. Genom detta inkast förföll hela

denna sak.

En fråga har uppstått om militärtruppers onödighet vid

riksdagar, som af några blifvit starkt förfäktadt, men mot-

sagdt af några. Grefve De la Gardie har då yttrat, att det

kunde ej blifva fråga om garnisonstrupper, hvilka äro nöd-

vändiga vid folksamlingar, men för öfrigt fann han truppers

samlande på den ort, där riksmöte vore, högst onödigt, eme-

dan erfarenheten visade, att man nu i största sämja och enig-

het rådgjorde om rikets väl, och att det ej gick så, när den

västra armén låg här; och man har med stort bifall upptagit

detta hans yttrande. Man minnes ganska väl, att den dagen,

då tronföljare valdes, var hela Adlersparreska ligan på Rid-

darehuset och till och med sådane, som ej hörde dit, och var

ett skrik, som understödde herr Schönströms intonerande röst.

A propos af Adlersparre: jag har sett hans till landtmar-

skalken sände och af denne till Konungen lemnade projekt

till friherrevapen, och jag ryser, när jag tänker på att man
kan framkomma med dylikt. Det är en hj ärtsköld endast

med hans förra adeliga vapen, hvarikring är ett band af silf-

ver med påskrift Värmeländska fördelningen 1809. Den högra

hjälmen är prydd som på adeliga vapnet, men utur den vänstra

uppstiger emellan fanor och standar af de kårer, som utgjorde

fördelningen, en grön arm med svart uppslag (Värmelands

jägareuniformen), som i handen håller ett jägaregevär eller

så kallad studsare. En baronlig krona är öfver skölden emel-
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lan hjälmarne, och utur den uppstiger ett frihetsträd, krönt

med en kungl. krona. Sköldhållare äro, till höger en Lifrege-

mentshusar i full mundering med en dragen nedfälld sabel

och till vänster en Dalvargeringskarl i sin hvita daljacka med
blå uppslag, hållande i vänstra handen ett gevär med bajo-

nett. Bakom skölden ligga i kors 2:ne metallkanoner, hvars

mynningar synas under den. Detta vapen är ännu intet appro-

beradt af Konungen, men sådant är det ingifvet. Hvad tyc-

kes om dylikt? Det frihetsträdet är mig på det högsta mot-

bjudande och stadgar min tanke om honom och hans anhang,

som endast ledas af de fördömde första fransyske principer

utan att besinna följderna. Hans valde sköldhållare är en

oförlåtelig högfärd, tv ett rikes militär bör vara i mera värde

än att sättas till sköldhållare. En vildman med klubba eller

en armerad de pied en cap är vanligt, när man ej tager

något djur. Jag afbryter denna relation för att ej förgå mig

i uttryck att visa min indignation.

I går afton anlände ifrån Ryssland notifikation på den

slutna freden, och om söndag lärer i anledning däraf blifva

Te Deum. Då lärer äfven freden af rikshärolden skola på

vanliga ställen utblåsas, ty ceremonielet för den 31 Augusti

1790 omtalar i 8 §, att rikshärolden, då Te Deum börjades,

emottog i kyrkan af Konungen proklamation därom och be-

gaf sig därifrån. Grefve Ugglas har förmodeligen eller sna-

rare sagdt visserligen gjort det, men jag måste bekänna, att

hela den saken fallit alldeles utur mitt minne, och som jag då

var hofjunkare, hade jag ej därmed att befatta. Serveringen

minnes jag rätt väl, och huru man i kyrkan var uppstädad.

Därvid måste intet märkvärdigt förefallit, ty då hade jag

säkerlig anfört det. Vid ceremonielet har jag endast tecknat,

huru vagnen var beskaffad, som troféerna fördes på, och

huru den blef eskorterad till Arsenalen. — Som nämnde cere-

monielet utvisar, att rikshärolden hade den befattning, lärer

väl nuvarande få i smutsen stoffera ut sig, när dagen blifver

utsatt. Det är dock lyckligt, att det intet är den kallaste års-

tiden, som väl vore för kläderna förmånligast, efter de äro hvita.

Man debiterar här, att Elfsborgs län skall vara alldeles

utan styresman. Landshöfdingen flyttar till Västerås, landskame-

rerare och sekreterare [skola] vara jag vet ej hvad, ingen vice
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landshöfdinge nämnd, länet dessutom fattigt, har under dessa

oroligheter varit mycket betungadt och är nu sig själf lem-

nadt. Man påstår orsaken den, att man vill tvinga den i

Carlstad varande landshöfding Wibelius, som miste Kuopio
län och nu är där, att lemna detta bättre län, som herr Adler-

sparre nödvändigt vill hafva, för att emottaga ett sämre.

Wibelius har nyss etablerat sig där och vill intet därifrån.

Dessutom går här generallöjtnanten grefve Johan Adam Cron-

stedt med en uti affärer erhållen, ännu öppen blessyr, som i

Finland förlorat regemente, boställe och egendom, söker ett

län, men det allt blifver förglöm dt, efter herr Adlersparre vill

hafva ett län. Jag vågar knappt yttra mina tankar, men tror,

att han blifver för länet en plåga i anseende till sin allians

med värmländska knåpar, och man skall ställa sig in med en

ny släkt, som säges där vara tämlig betydande.

För min del tycker jag alla värmländingar se grötmyndiga

ut, dock biskopen Bjurbeck undantagen, som måste vara som
biskopen fordom i Laodicea, hvarken varm eller kall; ty jag

hörde för ett å två år sedan honom märkeligen omtalas för

ett herdabref i sitt stift, där han förböd prästerna att i sina

predikningar och prästerliga utöfningar nämna ordet kärlek.

De arma Guds ords tjenare kommo i en stor förlägenhet, då

de skulle anföra vissa skriftenes språk, där kärlek omtalas,

ty då fingo de ändra både Septuaginta och alla biblar, där

sådane förekomma, såsom till exempel: tron, hoppet och det

biskopen förbudit oss nämna öfverskyler allt.

När jag rätt besinnar innehållet af mitt bref, så bör det

falla Eders Excellens besynnerligt, att jag hoppar ifrån civil

och militär till det prästerliga, men jag vet ej, huru det kom-
mer till, att tankarne så löpa; förmodelig efter den, som förer

pennan, är vindig af sig, fast han ej vill synas vindtbeutel.

Ännu är intet mig bekant om det kungl. herrskapets afresa

från Gripsholm, som dock nu ibland omtalas. De skola må
väl och synas vid godt humör. Kammarfrun Raab har nu

lemnat de små prinsessorna, och hon berättar, att prinsessan

Sophie gråtit mycket öfver hennes bortresa. Hon skall äfven

säga, att då hon tagit afsked af konung Gustaf Adolph, har

han varit rörd till tårar. Jag vet ej, om man mycket kunde
räkna på dem i världen. — I hennes ställe är en tjock fuler
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moster m:lle Friedlein är det hos Drottningen, och således

har nepotismen äfven verkat inom det lilla hofvet.

I går var åter för- och eftermiddag plenum, men jag vet

ej hvad där förevarit, annat än slutet af riksdagsordningen,

och jag tror något om bergverk, rekognitionsskogar m. m.

dylikt, som jag förmodar ej hårdt tryckt brukspatroner, efter

jag spisade middag med en i går, som ej stort gnällde.

För nådige hågkomsten af den 1 7 dennes aflägges vördnads-

full tacksägelse och är mig okärt förnimma fru grefvinnans

opasslighet. Här hafva vi väl haft nattfroster, men ej i den grad,

att is varit på vattnet. Här regnar och är lindrig väderlek,

som gifver hopp, att de finnar, som hafva skutor, kunna ännu

hitföra ved, och det Gud gifve för den fattiga delen af staden,

[för] hvars öde man kan rysa, när man tänker därpå i anse-

seende till brist och pris.

I går hade jag den nåden supera hos Drottningen och då

få nämna hvad jag förut genom fru grefvinnan Silfversparre

låtit anmäla. Hennes Maj:t yttrade nådigt nöje öfver Eders

Excellens' hågkomst och beklagade fru grefvinnans sjukdom,

samt befallte mig hälsa herrskapet ganska mycket. »Sara

har alltid varit krasslig, så att jag hoppas det ej vara farligt»,

så föllo orden. Grefvinnan Silfversparre bad om sin respekt,

hennes man är på Gripsholm. I går var en af de större

soupérs. Grefvinnan Fersen, nu återkommen från Mälsåker,

mådde så väl, att hon kunde vara uppe. Hon bad äfven

mycket hälsa och tackade för Eders Excellens' hågkomst.

Det Fersenska stora huset är ännu i Östergötland. Grefvinnan

Rålamb och Love De Geer bedja om sin respekt. Baron

Love De Geer ligger lindad. Hans plågor äro, som tillfället

medgifver. När vice president Lagerheim träffas, skall han

få hälsningen. Jag skall söka tillfälle orda åt baron Rålamb

om det, som rörer drabantsysslorne; han är svår att träffa,

men jag [har] bedt honom gifva mig timma, emedan jag har

verkelig mycket enskildt afgöra med honom.
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36.

Sällskapet Nytta och Nöje; dess högtidsdag d. 22 dec; åtgärder för tron-

följarens emottagande; julfirande; enskilda nyheter; f. d. kungl. familjens afresa.

Stockholm den 23 December 1809.

Det torde väl vara Eders Excellens bekant, att här finnes

en société under namn af Nytta och Nöje, som inrättades för

flere år sedan. I sin början ansåg man det för högst obe-

tydeligt, helst det var instiftadt af mindre klass borgare och

ståndspersoner, samt artister, virtuoser och deras fruar, döttrar

och fruntimmer. Det måtte varit genast efter sedan Sten-

borgs teater upphörde, ty man hyrde en del däraf, och artis-

terna inrättade då en liten gentil teater, på hvilken deras

sällskap gåfvo svenska spectacler, och dessemellan gaf man
där concerts samt i en större sal baler och soupers. När nu-

varande Konungen och Drottningen 1800 tänkte inrätta la

Societé Dramatique, var fråga om att skiftevis emot betalning

för teatern spela på den, men detta gick öfverända, emedan

det ej just var passande för kungl. personer att utom Slottet

hafva sådan inrättning. Af den bättre klassen och några

unga herrar af officerare och adeln hade gått in uti Nytta

och Nöje, och öfverste Skjöldebrand var där styresman. Jag

vet ej, huru och på hvad sätt han lemnade detta, förmodelig

efter något stuckit hans egenkärlek, men 1802 eller början

af 1803 blef öfverstekammarjunkare baron Fleming ordförande

och styresman. Sällskapet började få ett annat utseende, och

kavaljerer af den bättre klass och ton kom hoptals in.

Jag kände ej, att jag hade några musikaliska och drama-

tiska insikter, förr än jag i Oktober 1 803 blef invoterad och

därom fick direktions bref. Samma vinter kom grefvinnan

Dohna, öfverhofmästarinnan grefvinnan De la Gardie och dess

sonehustru, fru Ehrengranat med döttrar, hvilka bägge sist-

nämnde äfven spelade uti tvenne svenska pjeser en dag.

Ogifta damer, som ega talent för teater eller sjunga, måste

biträda vid spectacler och koncerter. Ett år tog man hardiesse

och gaf Alzire på fransvska, hvaruti madame Robert spelte
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illa le röle d'Alzire, men däremot chargé d'affaires Correa

ganska väl Zomore. Sällskapet började få ett annat utseende;

gamla matroner, som förr klädde väggar och bänkar, drogo

sig därifrån och bland karlarne flera, som tyckte sig ej finna

det de kanske påräknat. Första gång jag var där, bekänner

jag, att jag fant mig på en stor maskerad, oaktadt af bägge

könen man syntes i all sin dager. Förlidet år var ingen hög-

tidsdag och ej heller i mellantiden något spectaele, ty kriget

dämpade all åhåga roga sig. Aret förut gaf man ett fran-

syskt spectaele, där grefve Axel Mörner spelte ganska bra,

och m:lle Wennermark till allas förundran med en vacker

prononciation.

Man fant således ingen omöjelighet gifva sådane, baron

Manderström, förr å la tete af teatern lemnade platsen, men
soufflerar dock Axel Mörner, som nu är det. Högtidsdagen,

som vanligen är i Oktober, blef uppskjuten, och baron Fle-

ming hade utbedt sig Hans Maj:ts nådiga protektion för in-

rättningen. På den räkningen inredde man en loge grillée

och smickrade sig att vid något tillfälle få den nåden se

Konungen och Drottningen där. Detta hopp blef i går den

22 December till en del uppfylldt, ty Hennes Maj:t Drott-

ningen och Hennes Kungl. Höghet Prinsessan Sophia Alber-

tina behagade i nåder bivista sammankomsten. De emottogos

vid utstigandet utur vagnarne af styresmannen baron Fleming,

kassören grosshandlare Maulström och sekreteraren, kungl.

sekreterare Quiding och uppfördes i logen. Man hade arran-

gerat så, att framför den kungl. logen sutto personer, som

hörde till de kungliges société, nämligen grefvinnor De la Gar-

die, Dohna, excellens et grefvinna Brahe, hoffröknar Silfver-

sparre, Koskull, baron Schwerin etc. kända. Så snart baron

Fleming och de nämnde fört dem i logen, gingo de 3 på

teatern, där de satte sig efter antaget bruk, och ridå drogs

upp. Baron Fleming hölt då ett ganska vackert tal, hvaruti

han tolkade underdåniga vördnaden för Hans Maj;ts nådiga

protektion och de kungligas närvaro. Därefter gaf han till-

känna de förluster, som döden orsakat sällskapet, och är ej

möjeligt att på mera rörande [sätt] omtala skönheten och väl-

görandet, än han, då fråga var om lilla Augusta Piper och

fru Grill på Söderfors, och krigets olyckor, då han omtalade
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Tönnes Wrangel och löjtnanten Roman. Sedan detta tal var

slutadt, nedsläpptes ridå för att arrangera teatren till franska

piéce Les Ricochets. Baron Fleming, NB åtföljd af kommerse-

råd Westberg och grosshandlaren Graan, gingo in i kungl.

logen, då de sistnämnde offererade rafraichissements af vin-

drufvor, glace, confiturer
1

. Drottningen behagade själf bjuda

till dem, som sutto framför deras loge, och bad dem gifva

sina grannar, och detta populära, må Eders Excellens [tro],

gjorde en god effekt.

Därefter börjades spectaclet, där grefve Axel Mörner, baron

Manderström, grefve Gustaf Löwenhielm, en af herrar Ehren-

granat och 2:ne m:ller Wennermark spelte så väl, att duc

de Pienne försäkrade, det man uti intet land kan få se ett

spectacle på främmande språk gifvas med den fullkomlighet.

Det gick ock verkeligen bättre, än det svenska Den förmente

token, där samma personer spelte, utom baron Manderström

och den ena m:lle Wennermark, hvars andra syster rempla-

cerade henne. Den pjesen gick visst väl och var rätt rolig,

fast man admirerade den franska. Det var ämnadt att från

teater afsjunga medföljande verser till de kungliga, men någon

kapris hade tagit kapellmästaren Eggert, att han sagt sig ej

kunna sätta musik till dem." Man vill veta, att grefve Oxen-

stierna bedt honom ej göra den för kromatisk, som förargat

virtuosen. När de kunglige lemnade spektaklet, hälsade de

mycket nådigt, och Drottningen sade helt högt åt baron Fle-

ming: > Hälsa m:ller Wennermark och tacka dem på mina

vägnar för deras besvär och det nöje de gjort oss.» De

samma personer, som emottogo, följde till vagnen.

Därefter var en stor souper, där mycket beau monde och

vackert folk, excellens Brahe och hans grefvinna, grefvinnan

Dohna, excellens Oxenstierna med fiere voro. Med Drottnin-

gen och Prinsessan voro grefvinnor Mörner och Stenbock,

hvilka äro ledamöter af Nytta och Nöje, och kavaljererne voro

det äfven.

Jag souperade där och bivistade balen till klockan i om
natten; man har dansat till mot 4.

1 NB Sällskapets sekreterare Quiding presenterade den boken, där alla teckna

sina namn, och de kunglige skrefvo sina dit.

- Verserna saknas.
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Excellens' Brahe sade, att han om lördag den 30 anträ-

der resan til Göteborg att emottaga tronföljaren, som den

6 Januari skall där inträffa. Excellens Fabian Fersen, baron

Reinhold Adelsvärd, kammarherren Bergenstråle, 2:ne pager

och Remy skola resa med. Man säger, att hans entré skall

ske från Drottningholm. Jag har ännu intet sett ceremonielet,

men skall väl innan afresan laga, att jag får se det. Som
ständerne ännu äro samlade, så skall han väl göra Konun-

gen sin ed på Rikssalen, men jag fruktar, att den ceremo-

nien får arrangeras i Konungens rum, tv omöjeligen kan

Hans Maj:t våga att komma i den köld, som är i Rikssa-

len. Tillståndet heter väl bättras, men mattigheten är ännu

stor.

Fröken Louise lärer väl kunna göra reda för huru julafton

passerats på Slottet, ty prinsessan var hos Drottningen. Jag

tror souper varit i Hans Maj:ts öfre rum. — Efter livad jag

de förre åren gjort, var jag med baron Rålamb hos dem
med deras lilla familj, baron Cederhielm och grefve Carl Mörner.

Där vankades mycket julklappar och verkeligen af värde.

Utom leksaker åt barnen gaf jag intet, och därom har jag

förut prevenerat. Hela sällskapet bad om sin respekt. Ba-

ron Love De Geer var jag hos i förrgår. Lian ligger allt

i samma ställning och får ej röras ännu på en tid, men är

vid godt humör. Han med fru och svägerska anhöllo om
sin respekt. De frågade mig mycket efter grefvinnan Hen-

riette, och som Eders Excellens ej uti brefvet af den 14, för

hvilket aflägges vördnadsfull tacksägelse, nämner henne, så

kunde jag intet gifva dem åstundade upplysningar. — Sedan

den 20 menar man, att de förra kunglige äro afseglade.

Jag har ej hört, att baron Armfelt skall blifva statsråd,

tror det intet. — — — — — — — — — — — — — —
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37.

F. d. kungliga familjens afresa till Pommern; kejsar Napoleons skilsmässa;

presentation af Suchtelen och Tarrach; deras personlighet; tronföljarens ankomst

till Göteborg; kanslirådet Bergstedt och Acllersparre.

Stockholm den 8 Januari 18 10.

Med den oordentlighet jag har med enskilte papper fruk-

tar jag nog, att ett af Eders Excellens' nådiga bref finnes,

för hvilket jag ej aflagt den vördnadsfulla tacksägelse, som

jag nu får den äran aflägga för det af den 31 December för-

ledit år, hvilket i dag middagstiden kom mig tillhanda och

är ett tecken till, att vägarne måtte vara svåra, när posterna

komma så sent. Med innerlig glädje inhämtade jag fru gref-

vlnnans välmåga i denna ombyteliga väderlek och med lika

känsla tidningen, att Eders Excellens ej haft känning af po-

dagren. De här däraf antastade gå ömfota och beklaga sig.

I förrgår fmgo vi här den tidning, att fregatten Camilla

återkommit till Carlskrona efter 25 timmars segling emellan

Perth på Rugen och Carlskrona. De kungl. personerna hafva

den 24 december afseglat ifrån Carlskrona och den 25 varit

vid Perth, där de för blåst och oväder nödgats förblifva till

den 28, då möjelighet varit att debarkera, och öfver ön Ru-

gen fortsätta resan. Vid ankomsten till Stralsund var vid

bryggan en
T

reception och vagnar för dem att åka.

Drottningen har åkit med de små prinsessorna, men Kungen

har tagit Prinsen med sig, och de hafva gått upp till Guverne-

mentshuset, där rum för dem voro utsedde, eller snarare

sagdt, den fransyske generalen lemnat för att logera de höga

resande. Mera därom känner jag intet, men väl att fregat-

ten den 3 1 December afseglade från Perth och var middags-

tiden den 1 Januari uti Carlskrona.

I går berättades här allmänt, och jag hörde det af en diplo-

mat, att kejsar Napoleon den 16 December i hela kejserliga

familjens närvaro och de höga riksämbetens förklarat, det

han för Frankrikes väl och för att bestämma succession be-

1 Lucka i texten, enär ett hörn af papperet är bortrifvet.
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slutit att skilja sig vid sin högtälskeliga gemål, som är för

gammal att kunna få barn, och vill utse sig någon yngre,

som dock ej af honom är namngifven. Kejsarinnan Jose-

phine på sin sida har förklarat vid samma höga tillfälle, att

hon för Frankrikes väl samtyckt att skilja sig vid sin auguste

maitre et époux. Statsrådet eller jag tror le conseil impérial

eller dylikt har då inregistrerat saken: hon kommer att föra

titel af rimpératrice Reine och erhålla 2 milioner livrés tour-

nois i årlig inkomst. Hvar hon kommer att framdeles, vistas,

känner jag intet, och nu äro stora politici bekymrade hvar

han skall få en gemål. Det bekymrar mig ej stort, men
jag tycker hvad generallöjtnanten grefve Horn bör vara stor

på sig, som fått en så betydande man att följa sitt exempel,

ty samma orsak hade Horn, hvårföre han skiljdes vid sin

fru efter 28 års sammanlefnad. Supposez le cas, att Napoleon

vill hafva en gemål, med säkerhet att hon kan skaffa honom
en successor, och han skulle falla med sitt val på vår förra

Drottning, så är det för honom ingen omöjelighet att låta väl

förvara vår förre Konung och formeligen skilja honom vid

sin gemål. Denna absurda idé har fallit mig in, och jag har

nästan fästat den hos mig. Nog om detta, och nu till annat.

I dag måndag den 8 Januari har den ryske generalen Such-

telen blifvit presenterad för Deras Maj:ter kl. 1 eftermidda-

gen. Hans Maj:t mår, Gudi lof, nu så bra, att han i dag
kunde blifva synlig. Jag fant Hans Majrts utseende det-

samma som förut innan sjukdomen, dock litet mattare ögon.

Efter den ryska generalen kom herr Tarrach, som fick före-

träde. Bägge voro såsom des voyageurs brevetés, ty ingen

af dem äro ackrediterade ministrar, så framt de ej hafva kredi-

tiv en poche. Tarrach känner Eders Excellens och vi alla

förut. Han hafver tämmeligen visat sig i öppen dager för

oss och vunnit här en allmän aktning.

Generalen Suchtelen är en äldre man, liten till växten med
eget, tunt, opudradt, gråaktigt hår, har eldiga ögon och myc-

ken höflighet, men jag fant un je ne sais quoi uti hans regard,

som kommer att varna mig för all intimité. Révérence pour

révérence skall han visst få, men för öfrigt intet ett steg.

Dessa bägges presentation hos Kungen och Drottningen var

uti Kabinetten, och de anlände till Slottet i sine egne vagnar.
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Att döma af general Suchtelens yttrande om att få våning här,

lärer han vara osäker, huru länge han kan blifva här, ty

han kan ej få förr än den första april, och det är så lång

tid, sade han, att man har svårt vänta därpå, eller dylikt,

som orden föllo.

Nu är Tronföljaren på svensk botten och lärer i dag komma
till Göteborg, där han skall vara en fete i tre dagar, som

man här tror. Den 18 lärer han komma till Drottningholm

och dagen därpå lära ständernas deputerade, 48 af adeln och

24 af hvardera af de andre stånden, komma att där uppvakta

honom. Intåget här lärer ske den 20, som man tror, men

jag har ej hört något med visshet.

Nu har jag visshet på hvad värf Eric Bergstedt, kansli-

råd och riddare af Nordstjerneorden, haft. Det var att obli-

gera herr Adlersparre möta tronföljaren vid gränsen, ty det

ville kan intet, sedan han ej ensam fick vara med honom,

utan hörde, att tvenne excellenser sändes emot honom. I den

händelse Adlersparre ej stått att förmå därtill, hade Bergstedt

pass till Norge och ett bref ifrån Konungen, som autoriserade

att emottaga och följa Prinsen. Jag tillstår, att det är mot-

bjudande höra, att sådana personer kunna komma i fråga.

Herr Adlersparre har dock besinnat sig, och Bergstedt är redan

här åter. Jag medgifver visst, att herr Bergstedt är en kunnig

karl, men af en suffisance, som tillhörer en parvenu. Till fru

grefvinnan anhåller jag om min respekt och har mycket

hälsningar ifrån grefvinnan Meijerfelt och fröken Mörner.

Hans excellens Klinckowström är i staden och beder tusen-

faldt hälsa. Min vördnad är oafiåtelig. Väderleken förhåller

sig lika här som i Västergötland. Slask och lindrig.

3».

Reflektioner öfver Gustaf III; den nye tronföljarens hyllning på Rikssalen;

tvist om excellensernas platser; galaspektakel; tvist om biljetterna.

Stockholm den 25 Januari 18 10.

Gårdagen var åter en märkvärdig dag af dem, som jag

öfverlefvat, och när jag därjämte besinnade, att det var salig
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kung Gustaf IILs födelsedag, försäkrar jag Eders Excellens,

att mycket reflexioner fingo utrymme. Jag erinrade mig,

när jag första gång såg honom där aflägga sin huldhetsed

till konung Adolf Fredrik; då han första gång satt där

som konung; då han 1772 efter revolution satt där och

försatte sitt rike uti det skick, som i min tanke var det lyck-

ligaste och värdigaste; huru han 1778 talte för den kärleks-

pant han då väntade, osäker af hvad kön det skulle blifva;

då han 1786 fant grunden till sitt brouillerie med stånden;

huru han 1789 trodde sig komma uti en säkerhet medelst

då antagne akt, som grundade de afskyvärda uppträden, som

sedan tilldragit sig. Att detta upprörde mig ganska myc-

ket, men jag bjöd till se tranquil ut, fast tårarne verkligen

flere gånger voro mig i ögonen.

Så snart Kungen i går kom uti Rikssalen och alla intagit

sina ställen, öppnade Konungen denna högtidelighet med ett

vackert [tal] och ordade till Kronprinsens beröm samt gaf

ständerna vid handen, att Hans Maj:t adopterat honom till

sin son och, i anseende till [den] vördnad och kärlek Sverige

alltid hyst för namnet Carl, tillade honom det och kallade

honom Carl August.. Därefter lät Konungen hofkansleren

uppläsa sitt nådiga förordnande därom, och därefter afiade

Kronprinsen eden. Sedan den var gjord, steg han fram att

efter ceremonielet kyssa Konungens hand, men innan han

det gjorde, hölt han ett ganska manligt och väl sammansatt

tal med hög röst till Konungen, kallade honom för sin fader

och inneslöt sig uti hans nådiga hägn och beskydd, hvarpå

han närmades att kyssa hans hand, som jag tyckte Konun-

gen drog undan, och endast tvenne gånger kysste honom

på munden. Därefter påsatte han sin krona, och Kungen

fortfor med sitt tal, uppmanade ständerna att hylla Prinsen,

då vi alla närvarande svuro, och statsministern för utrikes

ärenden förestafvade eden.

Deras excellenser äro väl nämnde i ceremonielet att bju-

das till denna ceremoni, men när fråga uppstod om deras

plats på Rikssalen, kunde den ej blifva annan än utom skran-

ket, som omgifver tronen, som ej passade för en del af dem,

som varit riksens råd, och för dem alla, efter de flesta förr

omgifvit den på sina tabourets. Att bjuda dem sitta på sina

I ^For httftära år sen, ^
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riddarhussäten passade ej , ty därtill gaf polletter dem full rät-

tighet. Nya konstitution tillåter ej en sådan kår, och det

var således ej möjeligt att för dem i Rikssalen en corps få

aflägga ed; man vågade ej heller i denna kritiska tid göra

det, och således stannade man i förlägenhet om beslutet. I

riksmarskalkens kabinett på Slottet blef således en konfe-

rens emellan exellensen Oxenstierna, Klinckowström och

bägge Fersen, som slöts med det beslut: »På Hans Maj:ts

nådiga befallning bjudes Deras Excellenser att i morgon den

24 Januari infinna sig uti Konungens stora sängkammare för

att därstädes uti Hans Maj:ts höga närvaro till Hans Kungl.

Höghet göra sin ed.» På detta sätt tyckte man då, att vär-

digheten var bevarad, men att ständerna ej kunde finna det

emot konstitution. Man gjorde mig den äran fråga, hvad

jag tänkte därom, och jag hölt mig endast vid, att herrarne

voro alla så upplysta, att mina tankar ej behöfde inhämtas,

och att jag i en sådan hast dessutom ej kunde rätt samla

mina tankar, och tackade med vördnad för förtroendet. Sa-

ken var dessutom deciderad, innan jag kallades, och jag tyckte

mitt svar ej kunde då blifva annat, ty att decidera eger jag

ej nog styrka, det kände jag med mig själf. Nog var det

en distinktion, men jag vet just ej, om det var den rätta.

Sedan Konungen då uppkommit i sin stora sängkammare,

voro då alla deras excellenser uppe, då Hans Maj:t stannade

midt för sängen och hade Kronprinsen till höger, då riks-

marskalken först stafvade eden för statsministern vid utrikes

ärenderna, hvilken sedan stafvade den för de andre, som

efter åldern af kallelsebrefven voro i en halfcirkel. Dörrarne

till audiensrummet och de andra rummen voro öppna, så att

alla närvarande hörde det, och så många, som i dörren kunde

se, fingo det.

Sedan dessa ceremonier voro slutade, var middagen helt

tyst vid hofvet, men om aftonen var galaspectacle. Man

gaf Christina, och vid slutet upprepade Christina några af

Leopold skrifna verser, som voro ganska vackra. De lära

väl som talen blifva tryckta. Vid biljettutdelningen var, som

Eders Excellens af erfarenhet vet, mycket bråk, och kanske

det kan blifva ett fel, att man finner spectaclet vackrast, när

damer sitta framföre, ty den principen följdes härvid, och
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biljetter till ett visst antal sändes på andra, tredje och fjärde

raderna till stånden, ty hela första [raden] var upptagen af

dekorerade, adel, präster och vasa-kommendörer. I förgår blef

i ett plenum på Riddarehuset fråga, att landtmarskalken skulle

begära, jag tror ett hundrade biljetter, och statsministern

Engeström, hofkansleren med flera började löpa med saken,

och talemännen skulle om aftonen hos Kungen tala om

saken och få decision. Den blef, att alla fyra talemännen

skulle sitta i den logen på första raden, som är närmast

Drottningens grillerade loge, och statsrådet den närmast

Änkedrottningens loge. Jag fant väl, att landtmarskalken

borde hafva sin tabouret sist bland excellenserna och hans

fru den bland deras fruar; man var af olika tankar med

mig, och finalen var, att han ej kom på spectaclet, [men] han

kom och satte sig i en tilldold loge, men blef nedkallad till

sin tabouret under namn af mésentendu. Man påstår stån-

den tagit illa upp, att de ej fått biljetter i hela loger, och

garnison skriker som örnar. Man svär öfver riksmarskalk,

öfver Geijer och Edman och den vanliga kyriellen.

39,

Kritiska anmärkningar rörande ceremonielet vid kronprinsens ankomst och

hyllning.

Stockholm den 1 Februari 18 10.

Nog har jag väl föresatt mig att uppvakta Eders Excel-

lens med åtskillige små anekdoter i dessa små ceremonier,

men jag vet ej rätt, hvar jag vill börja, och torde således

vara bäst sätta dem på papper, allt efter som de i tankarna

förekomma. — Ceremonielet var under korrektur, när jag

första gången såg det, och man var endast angelägen se

efter tryckfelen, och det besörjde Edman. Jag gjorde den

remarque, att excellens Fabian Fersen var nämnd före ex-

cellens Brahe, och svarades mig, att den förre var uppdra-
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get af Konungen hitföra Prinsen, och den sednare endast

sänd med de svenska ordnar, och därföre var så befalldt.

Några andra remarquer gjorde jag, som fants mindre bety-

dande, och således gick jag min väg och var ifrån början ej

med. När nu ceremonielet var tryckt, frapperades jag straxt

af att se Konungens ståndsdrabanter ikring riksmarskalkens

vagn, då han ej åkte i hofvagn. Man sade mig, att det var

på särskild befallning, och var således ej annat än gifva vika.

— Uti § om hvilka, som skulle vara närvarande hos Drott-

ningen vid hans ankomst, saknade jag Hennes Kungl. Hög-
het Prinsessan, som alldeles intet var nämnd, men jag be-

känner, att jag därom ej gjorde anmärkning.

Vid den presentation, som skulle ske hos Drottningen, lä-

rer grefvinnan Fersen påstått, att Hennes Maj: t endast skulle

presentera excellensfruar och öfverhofmästarinnan, men gref-

vinnan Fersen de andra till hofvet hörande personer. Som
dylikt sker dans 1'intérieur, har jag mig ej det noga bekant

och kan ej döma därom, men nu vet jag, att de kungliga

presentera alltid sina hofdamer för kungliga och försteliga

personer; och som Hennes Maj:t nu ville göra det, tog gref-

vinnan Fersen sitt parti att göra sig sjuk och [ej] vara syn-

lig. När hon sedan blifvit för Prinsen presenterad, vet jag

intet, men hon var både på hyllningen och spectaclet. —
Trängseln i matsalen vid publika spisningen öfvergår all be-

skrifning. Nyfikenheten att få se Prinsen hos bägge könen

var väl hufvudorsaken till en stagnation i dörren från Audi-

ensrummet, men nästan ingen dam découragerades af den f

utan knuffades duktigt.

Excellensfruarnas antal var så ringa, att de intogo endast

de tabourets, som stodo närmast audiensdörren, och de da-

mer, som stannade bakom dem, hade ej den fattningsgåfva

att gå bakom pagerna och hofmarskalkarne för att ställa sig

på andra sidan, där man hade mycket godt rum och kunnat

lemna de andra utrymme. Jag undrar mindre däröfver, efter

pluraliteten äro så nykomna, att de aldrig sett en publik spis-

ning, men att de, som förr varit med, [ej] kunde gå åt högra

sidan och få andra med sig, som gjorde trängsel bland de

vakthafvande damer, är för mig en gåta.

Jag vill intet upphälla mig vid alla de stöflor och sporrar,
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palascher och stora hattar, som äfven ökade förlägenheten, ty

sådana äro alltid i vägen, hvar de finnas. Den nybyggde
orkesterläktaren finner jag öfverensstämmande med den fina

smak i arkitektur, som nu är rådande, och piécen är i min

tanka déplacerad. Jag är intet arkitekt, men mitt öga stötes.

Den fordom brukade provisionella läktaren, som man såg

vara gjord för tillfället, tog ej bort något af öfre arkitektur i

salen. Nu står denna på stora kolonner och gör ett utsprång

i salen. Dess höjd är af dörrarnes, så att de under den gå
lätt upp och igen. Han är förmodelig ämnad stå där stän-

digt, och rummet har förlorat därvid.

Den 22 om aftonen klockan 6 var Kronprinsen hos Änke-

drottningen, som emottog honom i sin stora toilett, och har

han varit där en halftimme, väl uträknad. De sutto i fau-

teuil och på karmstol, och har jag hört, att Hennes Maj:t

varit nöjd med denna entrevue. Därifrån reste han till Prin-

sessan och kom dit vid pass klockan 7, då hofven voro sam-

lade till emottagning och presentation.

Vid hyllnings-ceremonielet är visst mycket anmärka. Jag

vet ej, hvad jag skall säga om den oordning, som framlyser

i allt. Deras excellensers eds afiäggande en particulier, så

till sågandes, var jag ej nöjd [med]; men i brådskan var

svårt att råda, och man fäste sig vid, att de ej hade något

göra med nya konstitution. Jag medgifver det, men har

efteråt funnit, att de på krönings[dagen] hade äfven så litet

att göra med n}^a konstitution, men aflade dock eden en pu-

blic i Storkyrkan och formerade i processionen en egen kår.

Genom denna slutsats tror jag de kunnat vara med i stora

serafimerdräkten och släpande kapporna samt haft sina ta-

bourets inom skranket kring tronen och där, som de andre,

stående aflagt eden. Man hade med för mycken noggrann-

het förmodelig följt ceremonielet 1743 och ej besinnat, att

sedan den tiden ett ämbete tillkommit, som framkallade i

Storkyrkan rikets herrar att göra eden, och vid serafimer-

dubbningar herrar serafims därtill. Nu trädde Kronprinsen

fram efter en vink af riksmarskalken. Man lät 2:ne kammar-
junkare framsätta bönepallen med bibeln till edens afiäg-

gande, men jag tror, att det första var i sin ordning, men
att justitiekansleren bort sedan ditlägga bibeln. Oaktadt alla
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dylika misstag var dock akten ganska imposant och rörande,

och Prinsens tal, som är infördt i en avisa, framfördes med
en manlig stämma. Uti ett af mina förra bref har jag haft

äran nämna, att jag drog mig till minnes, hvad dag allt detta

skedde på, och hvad reflextioner det orsakade. De voro

flere, än man i ett bref kan anföra.

Spectaclet vill jag ej tala om. Eders excellens känner

själf, hvad ledsamheter sådant gifver. Jag bekänner npp-

riktigt det felet att vilja låta höfligheter för damer råda, och

att anteckningarna för 1778 ej voro nog tydeliga. Den mängd
presenterade damer, som nu är, existerade ej förr, och bour-

geoisiens damer skola ock ihågkommas. Man trodde, när

talemännen fmgo en distinguerad plats, kunde de öfriga af

riksens ständer sitta bakom damer på alla rader, och garni-

son kunde ej för utrymmet komma i fråga. Detta är visst

ett fel, och har blifvit mycket relateradt, och till och med
den hugneliga fransyska freden har ej orsakat däröfver nå-

gon glömska. Blifver något dylikt mera, och jag rådfrågas,

kommer främst på min promemoria dessa herrar, gå sedan

med damerna, huru det vill.

Hans Maj:t orkade ej själf vara på spectaclet, utan Kron-

prinsen förde Drottningen. Det var ej, som man varit van

se det, att föra vid handen, utan Hennes Maj:t tog honom

under armen. Jag medgifver, att det såg ganska förtroligt

ut och hade varit passande vid en promenad; mig föll det

i ögat.

På den stora souper i söndags var Hans Maj:t ej vid taf-

feln, utan hade redan retirerat sig. När de då gingo till

bords, gick Drottningen ensam, Prinsessan väntade på Kron-

prinsen, neg sluteligen för honom, och hvar och en gick för

sig. Han satt då till höger om Drottningen och Prinsessan

till vänster om Hennes Maj:t. Vid en sådan figurerande

souper tycker jag, att deras excellenser kunde gifva arm åt

de förnämsta fruar och genera sig med att sitta för att de-

korera bordet, i synnerhet närmast öfverheten, efter små folk

gemenligen håller sig på afstånd. Men utom excellensen

Carl Adam Wachtmeister och Oxenstierna voro de andra vid

kavaljersbordet i yttre salen, satte sig att äta och stego upp

från bordet som på ett värdshus. Detta är väl effekt af den
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rådande princip, att man ej bör genera sig, men det torde i

en framtid blifva ledsamt. Det synes ej, som Kronprinsen

är älskare af etiketter, men jag önskar, att de herrar, som
nu till en början omgifva honom, kunde tänka och således

anföra vissa små saker, som äro högst nödiga, Jag miss-

tänker, att det torde försummas, ty i söndags var Prinsen i

Konungens predikan och gick efter den upp till sig, där han

befallt middag, och jag tycker baron Anders Koskull, nu

kammarherre på vakt, kunnat erinra om, att det var Konun-

gens namnsdag, och att Hans Maj:t spisade med Drottningen.

Kammarherren Bergenstråle är den andre nu på vakt.

Nu har jag pröfvat Eders Excellens' tålamod med myc-

ket sladder och blyges nästan för en del, som har utseende

af kritik, men det kan nu ej hjälpas på annat sätt än att

omskrifva hela brefvet, och det tillåter ej tiden. För nådiga

hågkomsten af den 21 aflägges vördnadsfull tacksägelse med
fägnad öfver välmågan.

Fru Wrangel, fröken Mörner, grefvinnan De la Gardie,

excellens Carl Adam bedja hälsa.

Här medfölja 2:ne satirer öfver epoken. 1

40.

Uppvaktning hos konungen årsdagen af revolutionen; förslag om riddarhus-

stipendium för släkten Greiff; den Döbelnska adoptionsfrågan; kontrasignations-

vägran af Iserhjelm däri; dennes person; bref om f. d. kungl. familjen i Tysk-

land och Baden; ifrågasatt ökning af civila löner; profskjutning; Helvig och

Cederström.

Stockholm den 15 Mars 18 10.

I förgår, årsdagen af revolution, uppvaktades Konungen af

alla 4 riksstånden, anförde af landtmarskalken, som hölt ett

tal, hvilket Hans Maj:t nådigt besvarade och tillät landtmar-

skalken och de 3 talemännen att kyssa handen. Så snart

1 Åtskilliga sådana finnas i samlingen, men ovisst är, hvilka här åsyftas.
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Konungen slutat sitt tal, lossades 128 skott utur kanoner,

som voro placerade på Blasieholmen, under hvilka ständerna

defilerade, men talemännen stannade kvar, och lära de så-

ledes ej återgått till sina samlingsrum. Jag vet nästan intet,

hvarföre denna deputation var, ty innehållet af talen var det

samma, som redan sades, när de första gången uppvaktade
vid deras hitkomst, och jag har ännu ej kunnat uppsnappa,

på hvars projekt kanonskotten blifvit deciderade. I Stora

galleriet emottog Hans Maj:t dem, omgifven af deras excel-

lenser och stora vakten. Kronprinsen var äfven närvarande

och hofmarskalken Fock med staf anförde hofstaten, som
mötte i Stånddrabantsalen.

Jag har en konfys idé om en motion, som samma dag va-

rit på Riddarehuset af vice amiralen baron Rudolph Ceder-

ström, att af riddarhuskassan skall inrättas ett stipendium för

hofjägmästaren Greiffs son under den tid han nu studerar,

och att framdeles ett dylikt bör gå, så länge någon af den

familjen är vid akademien i Upsala. Det har blifvit remitte-

radt till riddarhusdirektion att däröfver yttra sig. Skulle di-

rektion vara af min tanka, kom detta stipendium ej att äga
rum, ty jag finner motion ovärdig Ridderskapet och Adeln,

och hela herr Greiffs merit består uti att hafva armstyrka,

och det har hvarje arbetskarl af sämre klass. Det är mot-

bjudande att tänka, huru liten délicatesse, som sättes uti af-

färer. Mig har det ej varit oväntadt, och tror jag mig haft

den äran i mina första bref gifvit min fruktan tillkänna,

Ännu ett prof af délicatesse de sentiment har i dessa da-

gar blifvit frambragt genom generalmajoren Döbelns envisa

och högfärd att ej blifva kontradicerad. Han har med en

piga en son af 8 år, heter Napoleon, och han har föresatt

sig att vilja hafva honom ansedd för äkta, fastän han ej vill

gifta sig med modern. Denna sak förekom i justitierådet,

som alla afstyrkte saken, och Hans Maj:t biföll högsta dom-
stolens. Han hade äfven ingifvit en supplik att få det bar-

net adopteradt på sin baronliga nummer, och i sammanhang
med det förra blef detta afstyrkt af statsrådet, då Hans Maj:t

äfven afslog det. Den ende af statsrådet, som synts vara

benägen för saken, utan att just understödja den, lärer varit

excellens Engeström. Vid justeringen af protokollet har Hans
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Maj:t i nåder ändrat sitt förr tagne beslut, och då har stats-

sekreteraren Iserhjelm hemställt, att denna adoption stridde

emot 37 § af konstitution, jämförd med allmänna lagen, och

vågade således intet kontrasignera denna expedition. Man
säger, att Hans Maj:t tagit detta ganska onådigt upp, och

Iserhjelm har då i stöd af konstitution 38 § nedlagt sitt

ämbete.

Närmaste mannen expeditionssekreteraren baron Carpelan

blef anbefalld att kontrasignera, men han ursäktade sig med
att ej känna saken. Emellertid är nu statssekreteraren utur

tjänstgöringen, och baron Carpelan emottager föredragning.

Konstitution älskar anse Iserhjelm för en martyr, saken är

la nouvelle du jour, och jag finner anledningen till allt så

lumpen, att jag ej vet, huru jag skall vända mina ord och

akta mig att visa det lilla värde jag sätter på herr Döbeln.

Iserhjelm är en kunnig karl och var en skickelig statssekre-

terare såsom uppfödd vid verket, men han har hvarken

figur eller uttal för sig. Kanske att jag äfven får tillägga

litet mindre usage de monde, än man fordom varit van att

se hos dylika personer, men därom är han just nu ej ensam.

Jag har förut hört, att man var missnöjd med Iserhjelm för

hans målföre och vissa små häftigheter vid föredragnin-

gar, så att jag var ej utan fruktan för någon händelse i den

vägen.

Med förre posten hade jag från Småland ett bref af en

vän, som nämner följande: »Jag hade i går ett bref från G.

v. Otter, dateradt Bruchsal den 6 Februari. Han med gene-

ralmajor Skjöldebrand skulle den påföljande dagen resa till

Paris för att där få bestämdt, hvar de rätteligen skola depo-

nera sitt grefveliga herrskap, som ej är rätt afgjordt. Re-

san har varit besvärlig, och kommissionen att medfölja som
bevakning varit rätt kinkug, så att de i anseende till den

entusiasm, som på alla ställen blifvit visad herr grefven, hafva

passerat för hofkavaljerer, och på det sättet har man utan

scener dragit sig fram. Lyckligtvis att grefven själf ej för-

stått draga fördel af den välvilja man visat honom. I Frank-

furt har varit en stor cour af landtgrefvar, furstar och Ko-
nungens anhörige af Darmstadtska huset, alla mycket ödmjuka,

och hvaraf herrn funnit sig särdeles smickrad.
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Entrevue med fru svärmor i Bruchsal har verkeligen väckt

rörelse hos honom, och Drottningens glädje [är] obeskrifvelig

att få råka sin mamma. Den senare är nog billig för att ej

undra på händelserna med hennes måg, hvilken på gjord

anhållan af markgrefvinnan och enligt franska ministern nu

en tid kommer att dröja kvar i Bruchsal, till dess Skjöldebrand

återkommer från Paris, då det lärer bära å stad till Schweiz,

antingen Basel eller Bern.»

Man har väl här omtalt, att decision väntades från fran-

syska hofvet om deras vistande, men man trodde vara deci-

deradt innan afresan härifrån, och således upplyser detta saken.

Jag har hört, att från ständerna lärer komma någon hem-

ställan, att så snart de Tyska regementerne komma på pom-

mersk stat, skall vara omtänkt att öka civilämbetetsmäns

löner med 33 procent, och denna utgift säges ej göra mer

än sextiosju tusende riksdaler för hela kåren.

Kronprinsen har en af dessa dagar bevistat profskjutning

med artilleriets handgevär och pistoler af en ny Helvigs

uppfinning. Denne har velat rosa sina piécer, men jag tror,

som jag har hört, att Hans Kungl. Höghet ej gifvit stor

uppmärksamhet till pratet, utan hållit till piécen och det upp-

gifne skotthållet. Utan att äga jalousie de métier tycker jag,

att det är tid på, att herr Helvig får någon mot, ty han har

nog mycket af den Cederströmska suffisans, och hade varit

lyckligast, om dessa personer aldrig blifvit betydande. Nu
har presidenten Cederström retirerat sig från allt och bor nu

på sin egendom Oby vid Vexiö, där han är en centre de sa

famille, nämligen grefvinnans.

4 1.

Föregifven brefväxling mellan f. d. konungen såsom kronprins och Magdalena

Rudenschöld.

Stockholm den 17 Mars 18 10.

I går fick [jag] i förtroende se 3:ne originaldokumenter,

som jag genast utbad mig få afskrifva med helig försäkran
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att ej visa dem för någon utom Eders Excellens, ty det för-

stås af sig själf, att om det tillätes eller intet, uppvaktar

jag ändå med förtroende. I detta fall ville jag dock göra

det, efter den personen och jag andas lika vördnad för Eders

Excellens.

Hofmarskalken Silfversparre (Isaac Lars) är på förra Ko-
nungens vägnar närvarande, då man genomgår dess papper.

Man har i en låda bland andra bref funnit dessa 3:ne, som
äro besynnerliga. De 2:ne första äro skrifna den tid förra

Konungen ännu var kronprins, och det senare att döma af

bokstafven R, som medföljer initialbokstäfverne, slutas det

af honom vara skrifvet, sedan han blef konung. Man torde

ej bedraga sig, om man uträknar, att nu mera hans excel-

lens Armfelt haft mycken del uti detta och gärna sett, att

någon intime liaison blifvit emellan fröken Magdalena Char-

lotta Rudenschöld och förra Konungen, hvarföre han i tid

började planera saken. Huru Konungens billet återkommit

i hans gömmor är väl svårt uträkna, så framt ej polisen vid

revision af hennes papper funnit enligt med underdånig vörd-

nad att återlemna den. Bägge hennes bref hafva legat uti

den. Man har väl svårt tro någon intimité kunnat i en viss

genre varit emellan dem, ty då hennes missöde hände 1793,

var han nyss 15 år, men papperen blifva alltid besynnerliga.

De lyda som följer, men jag svarar ej för att hafva satt hen-

nes i kronologisk ordning, efter de äro utan dato. Afskrif-

terna äro ganska riktigt tagna och stafning med kommatering

noga iakttagne:

A/skrift.

Min söta vän. Tack för ditt bref, som jag nu på stun-

den feck den glädjen emottaga, jag blef så glad, så att pul-

sen slog på alla ställen. Du är allt för god som lofvat komma
till middagen, jag har lagat till lite snask åt dig för att be-

fästa den vänskap och kärlek, som aldrig kan förrän genom
döden utslockna. M. C. R.

Utanskrift.

Till Hans Kongl. Höghet Krön Prinsen Gustaf Adolph,

min utvaldaste vän.
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Detta var försegladt med rödt lack och ett 8 skilling

stycke.

A/skrift.

Min söta vän, huru kan du vara så ohöflig och icke skrifva

mig till, ej heller har Du varit hos mig på lång tid. Om
Söndag väntar jag Dig helt säkert, och om Du då kommer,
så skall Du få till belöning en puss.

Adieu söta vän.

M. C. R.
Min söta Kronprins.

Detta var försegladt med munlack.

Afskrift.

Hos den lilla kärleken aflägges underdånigste tacksägelse

af den, som fådt det turkiska bataillestycket, vid hvars fabri-

cerande kärleken aldeles surpasserat sig. Äfven kysses kär-

lekens hand för dess ordhållighet att på dag och timma up-

fylla sitt löfte. Den, som alltid så gör, saknar aldrig vänner

och trogna underdåniga tjenare. Ibland hvilkas antal jag till

dödsstunden skall räknas. Den lilla Kongl. kärlekens under-

dånigste och trognaste tjenare.

Söndags afton klockan 6 vid kärlekens skrifbord.

G. A. R.

Ingen utanskrift var på detta och ej sigill, utan endast

hopviket i fyra delar.

Man måste bekänna, att denna korrespondans är besyn-

nerlig, och slår aldrig felt, att icke den gått genom någon,

som varit i förtroende därom, ty hennes biljetter kunde väl

aldrig på annat sätt komma fort.
1

1 Det förefaller icke sannolikt, att initialerna under den tredje biljetten skulle

utmärka kronprinsen. Däremot skref sig ofta G. A. Reuterholm på detta sätt.

Ute: anm.
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42.

Bekymmer rörande riktig placering i Storkyrkan nästa ordensdag af f. d.

konungens och kronprinsens vapen som serafimerriddare ; serafimerorden åt Na-

poleon och franske prinsar.

Stockholm den 26 Mars 18 10.

I går var Te Deum öfver freden med Frankrike, och därefter

blef den af mig proklamerad efter vanligheten. Väderleken

var så vacker man kunde förvänta, men nog var det kallt.

Jag iakttog då min vanliga försiktighet i klädnad och frukos-

tering, så att jag ej på något [sätt] kunde fara illa af annat,

än hvad den kalla luften, som under läsning kan indragas,

och 64 år kunna verka. Litet hes och öm i knä och höfter

finner jag mig i dag, som jag dock hoppas snart går öfver.

Van att vid alla tillfällen hafva en säker tillflykt till Eders

Excellens' nådiga omvårdnad, flyr jag nu till den och anhål-

ler om råd uti en brydsam ställning, hvaruti jag förutser

att jag kommer, och där jag visserlig utan Eders Excellens'

mogna råd ej kan rätt finna mig, och härom bönfaller jag

vördnadsfullt. Det tillhörer mig såsom rikshärold besörja vap-

nens uppsättande uti Slottskyrkan ordensdagen, och därvid

uppstår fråga, huru förhållandet bör blifva med före detta

Konungens och Kronprinsens vapen. Eders Excellens minnes

ganska väl, huru koret är tillstädadt. Där är en himmel,

mindre än Konungens, och under den sitta de krönta hufvu-

dens vapenplåtar. Vid projektet, som jag tänker gifva fram,

tycker jag mig böra sätta före detta Konungens plåt bland

dessa, ty han har alltid varit krönt, det man aldrig kan taga af

honom, fast omständigheter satt honom från riksstyrelsen.

Hvad Kronprinsen före detta beträffar, torde förlägenheten

blifva uti det, att äldste söner eller tronföljare äro efter statu-

terne och det vanliga beräkningssättet utom det antal af 32

riddare, hvaraf 24 äro svenska och 8 utländska, och huru

skall jag då sätta honom, ty tronföljare har han varit, men
nu finnes ju ingen tron för fadren, och således måtte sonen

vara utan följd, Bägge äro de svenske män och kunna på

intet sätt hänföras till utländingar. Uti förteckningen på



20Ö

herrar serafims, införd i hofkalendern, äro bägge desse her-

rar upptagne i den ordning de blifvit riddare, och i alla fall

blifver det väl efter datum, som de bland den klass, dit de

hänföras, skola intaga sina ställen i orden. Den förre Ko-
nungens vapenplåt är mycket större än de andra krönta

hufvudens, hvilka äro lika stora med de öfriga herrar sera-

fimerriddares. Denna hiskeligt stora plåt kommer således

att göra ett afbrott emot de andra, så framt man ej skall

låta måla om den, men som vanligen herrar serafimerridda-

res plåtar förblifva sådana, som deras vapen vid utnämnan-

det varit, så skall väl denna blifva sådan som den är.

Hvad vapen denne olycklige konung nu förer, känner jag

alldeles intet. Förre Kronprinsens vapen är en tvådelad sköld,

uti den högra delen Sveriges 3 kronor, uti den vänstra Göta

lejon med sina 3 strömmar. Jag känner alldeles intet, hvad

vapen han hädanefter eller nu brukar. Påskriften på dessa

vapenplåtar är namnet och konung uti Sverige samt namnet

och Sveriges kronprins. Bägge dessa skola naturligtvis ändras,

men frågan blifver, om på plåtarne kan sättas för detta.

Kanske att på f. d. Konungens endast sättes konung och på
f. d. Kronprinsens endast prins, utan att nämna landet. Med
ett ord, jag vet nästan intet, huru jag skall vända mina tan-

kar uti denna högst besynnerliga ställning, och jag anser

ingen här värdig nog att yppa min förlägenhet för, och att

framkomma med ett ostädadt projekt för Hans Maj:t vore af

mig en sidvördnad mot kungl. värdigheten.

Sådan är min belägenhet, och jag kastar mig framstupa

uti Eders Excellens' armar. Jag har god tid på mig ännu

och hoppas således kunna afbida Eders Excellens' nådiga

svar, ty jag ärnar ikring den 20 April, om jag lefver, lemna

ordenssekreteraren mitt projekt. Som det torde hända, att

Eders Excellens ej så noga kan erinra sig planen af kyrkan,

så har jag den äran bifoga ett litet utkast däraf. Jag har

tagit det sådant, som det var i förra Konungens tid, emedan

jag har en hemställan till att göra. Äfven har jag utsatt de

3 krönta hufvuden under den mindre himmeln, ty fastän det

ej är anmäldt i något kapitel, vet jag dock, att man åter-

sändt till tyske kejsaren Serafimerorden, som han emottagit,

och således kommer hans vapen ånyo att uppsättas. Med
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den himmeln blifver en stor embarras, ty den är netto så

stor, som bredd erfordras till dessa 3 vapen.

Förra, Konungens nu förvarade vapenplåt är, som sagdt är,

vida större i längd och bredd än de öfrigas plåtar och tager

således ett vida större rum. När jag nu erinrar mig, att där

äfven under den fordras plats för Napoleon, som jag hört

äfven fått Serafimerorden och efter »Moniteuren» visat sig

med den både på parad och opera, så lärer den himmeln få

tillökas; dock så länge det ej är anmäldt i kapitel, så kan jag

ej känna detta sistnämnda utnämnande.

I anledning af medföljande plan får jag anföra, att så länge

förre Konungen var kronprins, hade hans stol alltid platsen,

ty som barn var han aldrig med uti processioner, och samma
var det med förra Kronprinsen. Den platsen är så trång,

att näppeligen någon kan sitta där.

Jag har därföre trott nu blifva bäst att sätta nuvarande

Kronprinsen till höger om Konungens tron med iakttagande

af ett trappsteg högre än de andre förstelige personer, och

tror säkerligen, att förre Kronprinsens plats hade blifvit den,

om han fortfarit vara kronprins vid sitt inträde i kapitlet,

ty förra Konungen sade mig en gång, att han tyckte det

vara underligt sätta sin tronföljare uti en vrå. Jag svarade

då, att det var samma plats konung Gustaf den III lemnat

sin kronprins, och att jag ej kunde känna de skäl han haft

därtill. Jag kunde ej säga, hvad jag nästan är öfvertygad

om, att han ej ville låta honom såsom barn taga platsen af

dåvarande hertig Carl, och därföre satte han honom på en

plats ingen kunde misstycka. Det oaktadt fick afiedne stor-

fursten af Finland den plats hertig Carl haft, och Hertigen

flyttades på vänstra sidan. Jag har afritat planen för 1804,

då detta var, men då var förra Konungen ej här, utan jag

gjorde det efter princip af almanackan, och Hertigen var ej

heller med uti ordenskapitlet.

Förlåt mig, min nådiga Excellens, som varit vidlyftig endast

af orsak att vilja rätt detaljera saken.

Man har äfven för visso sagt mig, att hans excellens grefve

von Essen haft med sig 3:ne serafimerband, som blifvit gifne

till några nybakade fransyska prinsar, men detta är endast

efter berättelser. Om så är, så blifva de utländska riddares
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antal större än statuterna stadga, ty efter dem böra de ej

öfverstiga 8. Besynnerligast blifver att få vapen af desse

parvenus, som jämnlikheten förr förbudit, och hofkamreraren
Sterky får i alla fall skaffa flera dynor, ty han har ej mer
än 32, och sedan den 3 Juli, då de 3 kommendörer af alla

Kungl. Maj:ts orden gå in i räkning af serafim, erfordras

35 platser.

43.

Erinran om den 29 Mars 1792; rykten om stämplingar mot konstitutionen

af Ruuth, De la Gardie och Suchtelen; Adlercreutz varnar Ruuth; franskt

skadestånd till prinsessan Sophia Albertina för Quedlinburg; ständerna och prin-

sessans anslag.

Stockholm den 29 Mars 18 10.

Denna dagen för 18 år sedan lärer vara lika svår för

Eders Excellens att glömma, som den är för mig. I mitt

minne är hela denna tiden så djupt intryckt, att jag tycker

just se såsom i en spegel de figurer jag den tiden såg för

mig. Om någon då sagt mig de händelser, som sedan till-

dragit sig, så tror jag mig hafva hänvisat honom till dår-

huset. Sådana tänkesätt tror jag uti en framtid intet mera
antaga, sedan jag erlefvat så besynnerliga saker.

Man påstår nu här nästan allmänt, fast det ej högt om-
talas, att någon ändring varit påtänkt af vissa personer,

men jag har alldeles ingen reda därpå, och berättelserna äro

ganska olika. En del påstå, att excellens Ruuth och grefve

Jacob De la Gardie haft någon konversation med H. Maj:t,

hvarvid de bevisat, att den nya konstitutionen både borde

och kunde lätt ändras och en vida bättre uppkomma, om
Hans Maj:t endast själf ville därtill medhjälpa. Hans Maj:

t

skall då hafva yttrat sig vara ganska nöjd med den som är

och önskade kunna tranquillement fullgöra den och befordra

rikets väl, och därmed lärer man trott allt förfalla. Nu på-

stås, att i förra veckan några tecken visat sig, som skulle

fruktan vara för någon oro, och att några hemliga och täta
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sammankomster äro af en eller annan hos den ryske gene-

ralen, af hvilka man anförer excellens Ruuth och grefve De

la Gardie såsom hufvudmän, och påstås, att polisen utspanat,

att dessa som oftast nog sent på aftonen begifva sig dit.

Hela min berättelse är sådan, som jag den fått, utan [att]

jag ansvarar för något däraf ; men det vet jag med säkerhet,

att generallöjtnant baron Adlercreutz med sin vanliga öppen-

hjärtighet och glad ton för några dagar sedan sagt åt hans

excellens grefve Ruuth helt högt uti Konungens rum, där

flera hört det: »Nå, Eders Excellens, man säger, att Eders

Excellens vill göra en revolution, men gör intet det, ty den

förste, som talar vid mig därom, kan vara säker, att jag

försvarar den konstitution jag besvurit, och jag blir hans

man». Detta säges hafva blifvit framfördt allt en badinant

och med mycken glädtighet, men konversationen var för

märkvärdig att icke komma ut. Någon har i dag sagt mig,

att man verkeligen adresserat sig till några militärpersoner,

men lärer hafva funnit dem mindre disponerade, och att,

sedan saken nu är upptäckt, kan intet vara att frukta. Att

rätt tänka på saken, kan väl ej vara omöjligt, att ryska kabi-

nettet, som alltid haft för princip att utså oenighet här, nu

äfven gjort försök, men obegripligt lär alltid blifva, att det

kan bland svenska få anhängare, efter man bör hafva i

ganska färskt minne, hvad som oss dessa åren öfvergått.

Nu till annat mera roligt. Den 27 dennes ankom utrikes-

posten, och medbragte den glada tidningen för Hennes Kungl.

Höghet prinsessan Sophia Albertina, att kejsar Napoleon

eller kungen af Westphalen tillagt Hennes Höghet en årlig

summa af 16,000 rdlr, somliga säga 20,000 rdlr, såsom ska-

destånd för förlusten af stiftet Quedlinburg. Man tillägger,

att äfven ett slott med dess domäner skall vara Hennes Hög-

het gifvet, men säkerheten därom eger jag intet, och om
summan är riktigt uppgifven, ansvarar jag ej heller för.

Jag föreställer mig, att hoffröken Louise torde vara härom

bättre underrättad än jag och med denna post skrifver där-

om. Önskligt hade varit, om denna tidning redan för 8

dagar sedan kunnat vara här, så hade man ej haft den led-

samheten att se riksens ständer hafva så liten delikatess,

som de visade, då frågan var om de åtta tusende riksdaler

För hundra år sen. 1

4
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årligen, som förre kungen gifvit Hennes Kungl. Höghet uti

indemnisation. Jag hade velat förlåta deras omtanka för

rikets kassa, om de låtit dem gå, till dess ödet fogade, att

prinsessan kunde få något utrikes ifrån, men att rent af

indraga var bitterhet uti, helst man ej kascherade, att miss-

unsamheten var på grefve Gustaf Stenbocks hus, som man
trodde därmed endast riktas.

Det är längesedan jag hörde nämnas, att man trodde, det

Hennes Kungl. Höghet skulle skrifva till Napoleon om ska-

destånd, och att äfven Hans Maj:t skulle bifoga det med
skrifvelse till honom. Jag bekänner, att jag just tyckte, att

detta var under deras värdighet, och hade svårt begripa

möjligheten däraf. Sedan ständerna borttog den nämnda
summan, har verkelig tvänne dylika bref afgått, men mig

är försäkradt, att man därvid iakttagit den försiktighet anbe-

falla baron Lagerbielke att ej framlemna dem, så framt icke

för stora hinder skulle möta vid de ministeriella negociatio-

ner. De komma således ej att framgifvas, ty tidningen [om]

dessa penningar har kommit genom honom, och man vill

äfven känna, att man nästan haft intet hopp lyckas uti sin

negociation, då Napoleon s beslut togs och blef meddeladt.

Så snart posten i förrgår aftons kom, hade Hans Maj:

t

genast låtit meddela Prinsessan nyheten, och glädjen har

naturligtvis blifvit ganska stor inom det hofvet. Detta bref

var ämnadt afgå med denna post, men oförmodade förhinder

orsakade, att det ej kunde slutas.

44.

Riksdagen och vargeringsfrågan ; ordenskapitel; skådespel på Nytta och

Nöje; enskilda nyheter.

Stockholm den 2 April 18 10.

Vördnadsfull tacksägelse aflägges för nådiga hågkomsten

af den 2,5 Mars, som jag i går hade den äran emottaga.

Jag har nog inskränkt tid för att kunna genomgå brefvet
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att se, om något bör besvaras. Sedan i lördags har man
trott, att riksdagen skulle i denna vecka blifva afblåst, så

att riksdagspredikan den g dennes skulle blifva, men nu

tror man, att en ny utdräkt torde blifva. Hans excellens

Ruuth ingaf förra plenum ett memorial med hemställan, om
icke hvart och ett hemman säteri borde uppsätta en soldat

till rikets försvar. Det fick många medhållare, NB sådana

som ega intet, men en enda, som talte däremot. Saken lades

på bordet, och i dag tog han åter sitt memorial, som för-

faller. Men ifrån Konungen kom en skrifvelse, som förliden

lördag var uti ett urtima statsråd beredd, att riksens ständer

hade väl beslutit, att vargeringen skulle alldeles indragas,

men Kungl. Maj:t begärde få veta, huru och på hvad sätt

riksens ständer ville sätta Kungl. Maj:t i författning att i

händelse af anfall försvara riket. Detta är nu remitteradt

till ekonomiutskottet, som däröfver skall yttra sig, och sedan

blifver det ventilationsämne uti plena, och således tror jag

ej möjlighet af riksdagens slut förr, än det är afgjordt.

Hvad den 30 Mars förevarit uti ordenskapitlet, ses af denna

dagens avisa. Det ökar förlägenheten med platser i ordens-

ceremonien i kyrkan, ty nu äro 38 riddare, som böra sitta

i nummer.

I går var spectacel på Nytta och Nöje, som Hans Maj:

t

första gången bevistade. Baron Fleming öppnade det med

ett charmant tal till Hans Maj:t, som jag önskade få se en

timma för att afskrifva och meddela Eders Excellens. Hans

tankar voro ganska vackra, och hans sätt att framföra dem

är dråpeligt. Spectaclet var ganska vackert, och [är] obe-

gripeligt, att en société, ej uppfödd på teater, kan gifva

dylikt. Namnen på de spelande och dansande bifogas.
1

Fru Wrangel är nu utom all fara, men mycket matt. Jag

gratulerar Eders Excellens att vara morfar och hoppas, att

grefvinnan Henrietta härigenom är befriad från alla fruktade

1 Bilagan finnes i samlingon.
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Strid vid val af riksbanksrevisor; ogiltig votering om rätten att stifta fidei-

kommiss; än en gång planerna mot konstitutionen; supé på slottet; skådespel

på Nytta och Nöje; riksdagens längd; enskilda nyheter.

Stockholm den 5 April 18 10.

Då jag begynner ett bref till Eders Excellens, har jag väl

på sätt och vis uppstädat min tafla, men det händer mig som

oftast att blifva hindrad af mellankomne oförmodade saker,

som afbryta berättelserna. Af dylik anledning har jag för-

gätit nämna, att när fråga hos Adeln uppkom, hvilka som

skulle blifva revisorer uti banken och riksgäldskontoret emel-

lan riksdagarna, hade baron Mannerheim fattat det beslut

att alldeles därifrån utesluta lagmannen grefve Johan Hen-

ning Gyllenborg, som förut med mycken värdighet varit där

ordförande och äfven vid den sista revision utmärkt sig

med ett ganska klokt dictamen ad protocollum, och ville i

hans ställe hafva grefve Adolf Mörner, som under hela riks-

dagen varit en af hans adhaerenter och kanske med honom

är orsak till åtskilliga af de ledsamheter, som inträffat. Detta

val slog dock ej ut efter hans vilja, ty Gyllenborg blef det

med mycken pluralitet, hvaröfver Mannerheim varit nog

flat.

När frågan var, om man framdeles skulle få göra fideikom-

misser eller intet, så kunde det omöjeligen afgöras utan

votering. Därvid var ingen af de föregående grefvar när-

varande, utan justitiekansleren grefve Wachtmeister skulle

där föra ordet. Lille puckelryggige Silfverstolpe påminte

under uppräknandet af sedlarna, att en borde förseglas, som
i händelse af paria vota kunde öppnas och göra decision i

kraft af den antagna riksdagsordningen, men grefven gjorde

det ej, och när voteringen var slutad, befanns, det fideikom-

misser skulle få göras som förr, och det med en rösts plu-

ralitet, som blifvit godkänd, i händelse han förseglat en sedel,

men nu ej gällde, hvarföre man dagen^ därpå skred till nytt

voterande, och det tappades, så att man ej får göra fidei-

kommiss längre än till sin sonason. Jag medgifver, att det
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kan visserligen mycket invändas emot fideikommisset-

, men
jag tycker dock, att det är lyckligt någon af familjen eger

något. Torde hända, om sådana ej varit, att många af dem
redan varit i Pers och Påls händer och fideikommissarien

haft intet. Man tror och hoppas nu, att Kungen intet gifver

sin sanktion till detta, ty det eger han makt göra, och då

förblifver saken som han är.

Jag tror, att jag uti ett af mina bref anfört något projekt,

som man tillägger excellens Ruuth och grefve De la Gardie

vara hufvudmän [för] och bestod uti [att] ändra konstitu-

tionen. Berättelserna därom äro ganska olika, så att rätta

sammanhanget blifver svårt uppgifva. De öfverensstämma

dock däruti, att de lära yppat sitt anbud för Konungen, som
i början lärer varit benägen höra på deras framställning.

Huru statsrådet fått del därom, vet jag intet, men att det

lärer tält med värme i saken, försäkras allmänt, och nu synes

man tranquil för, att ej något kan vara. Man påstår äfven,

att Drottningen tält med Konungen i favör för ändringen,

och uträknas, att Hennes Maj:t blifvit därom anmodad genom
en viss fru, som har mycken influence på hennes person.

Man tror äfven, att hans excellens Armfelt haft någon del

uti planen, och vill äfven påstås, att polis upptäckt, det hans

excellens Ruuth några gånger nog sent kommit ifrån general

Suchtelen. Huru rättelig allt detta kan vara, vet jag intet,

utan gifver berättelsen, som den löper. Intet är det otroligt,

att ryska kabinettet vill brouillera saker, därå hafva vi haft

för många prof, men huru kunna svenske män nu vilja för-

leda sig af en ryss. En del tror fråga varit att återsätta

1772 års regeringsform, att få förre Kronprinsen rehabiliterad

för att i en framdeles blifvande förmyndareregering kunna

betyda något och mera dylikt. Någon ville i dag påstå,

att grefve De la Gardie fått befallning afhålla sig från hofvet.

Sant är det, att på en stor souper, som Drottningen gaf i

förrgår, var han intet. Jag såg där intet heller excellens

Ruuth. Hans grefvinna vet jag vara på landet med sin måg
grefve Eric Piper.

A propos af denna souper; jag fruktar man utsträckt

den nåden blifva befalld för långt och öppnat en port, som

i en framtid kan blifva plågsam. Justitieråderna Blom och
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Poppius, herrar brukspatroner von Wahrendorff med herr

majorn, kanslirådet Leopold och flere tror jag i fordna tider

aldrig hafva kommit i fråga. Jag fruktar väl ej sådane hän-

delser, som genom örfilar åt etiketten tilldrogo sig uti Frank-

rike, och ej heller är jag il barone di Rocca antiqua, men
nog frapperade det mig, och flere voro där äfven, som jag

dock nu ej kan påminna mig, ty souper var ganska stor och

öfver 150 personer, just en samling af allt nöje. Jag var

nöjd med min afton, ty jag hade den äran göra grefvinnan

De la Gardies och Cathrine Sophie Silfversparres parti casino

samt fick rum vid stora bordet med damerna, så jag slapp

le grand commun, som gör min plåga. Bägge grefvinnorna

hälsa. — Jag förmärkte äfven, att les gens en place den

afton tog det parti att sitta, så att bordet var fullsatt, hvilket

synes vara anständigt vid ett dylikt. En sak frapperade mig

äfven, nämligen att Kronprinsen alldeles intet var synlig hela

aftonen, och han har ej varit illamående. Jag har ej ännu

kunnat utgrunda orsaken, men bekänner mig vara nvfiken

därpå. Ryske generalen och herr Tarrach voro ej befallta,

och andra utländingar äro ej här att taga.

Hans Maj:t benådade sällskapet Nytta och Nöje i söndags

med sin närvaro. Baron Fleming hölt ett mycket vackert

tal till Konungen. Han är jaloux om sina tal, så att jag

knappt tror mig få det. Efter »Les trois sultanes» blefvo

verser afsjungne, som hans excellens Oxenstierna gjort. Jag

bifogar dem, och som jag uti journalen ärnar göra en berät-

telse om Konungens ankomst i sällskapet, så skola dessa också

där få ett rum. Man har ej gjort större upplaga af dessa

än 50 exemplar, så att de äro rara.

Efter all apparence lärer riksdagen ännu komma att påstå

14 dagar minst, ty innan de nu hinna afgifva sina svar på

den i lördags framställte fråga om landets försvar, behöfva

de väl flere dagar så väl i utskottet som stånden.

Min vördnad är oafiåtelig.

I går såg jag fru Wrangel, som bättras, ehuru hon ännu

är mycket matt. Hon bad mig hjärtelig hälsa, äfven baron

B. Sparre, som jag i går var hos. Grefvinnan Meijerfelts

reumatism plågar henne jämt, och mest på ena sidan af huf-

vudet. Jag har gjort flere försök få den äran se henne, men
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hon tager emot ganska få. Grefvinnan Wright har jag nu

på några dagar ej hört något om. Grefvinnan Nolcken talar

man ej mer om. Baron Munek har ingen befattning med
hofekonomien, utan är endast ståthållare på Slottet. Han
synes nästan intet.

För nådige hågkomsten af den 29 Mars afiägges vördnads-

full tacksägelse.

Till fru grefvinnan anhåller jag om min respekt. Fröken

Posse mådde i går väl, då vi voro på en diner de Luculles

hos herr Anders Wahrendorff.

46.

Fersenska mordet och upploppet därefter.

Stockholm den 21 Juni 18 10.

För nådiga hågkomsten af den 14 Juni afiägges vördnads-

full tacksägelse, men kan intet besvara något [där]af för går-

dagens bekymmer. Hans excellens riksmarskalken grefve

Axel Fersen dog i går klockan emellan 1 och 2 eftermidda-

gen. Tillgången därvid är ryslig. Af det med sista post

sände ceremonielet har Eders Excellens inhemtat den plats

han skulle uti ceremonielet intaga. Han var där äfven ifrån

Liljeholmen uti sin statsvagn och all prakt. På Stora Ny-

gatan, ungefärlig vid Tyska kyrkobrinken, började kastas

stenar på hans vagn, och fönstren med sidoglasen sönder-

slogos. Vid hörnet af Gråmunkegränd har man ryckt honom

utur vagnen och släpat honom uppför trapporne i forna urma-

karen Orbins hus, hvarest man, blodig som han var, ställt

honom i fönstret, hotat med att kasta ut honom genom det,

ryckt af honom dess ordensdekorationer, kastat dem ut på

gatan, där folket skrikit att få den mördaren för att gifva

honom sin lön.

Hofmarskalken Silfversparre, som gjorde generaladjutants-

tjensten, var uppe i rummet, talade till den samlade menig-

heten, om de voro nöjde med, att han fördes i arrest, hvarpå
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de svarade »ja». Frågades, om de lofvade ej röra honom
under det han fördes; svarades: »nej, ut genom fenstret!»

Han har då blifvit nedr)'ckt utföre trapporna och släpades

öfver Riddarehustorget till Rådstufvan under hugg och slag,

och att man ryckte af honom kläderna. Man har fört honom
in uti stadsvakts corps de garde, hvarifrån folket tog ut

honom och slutade att på gården vid vakten gifva honom rätta

dödsstöten. Han låg där naken, och man har påstått få hans

lik att i triumf föra till galgbacken.

Folksamlingen var hiskelig och faselig upprörd. Man har

dragit sig Kyrkobrinken uppföre, och man kunde ej skingra

dem med annat än skjuta skarpt. Fersens hus på Blasie-

holmen blef besatt med vakt, och Nya bron bevakades ganska
starkt. Man drog sig åt Drottninggatan, och klockan 1

/2 10

voro de fleste fönster utslagne i hans excellens Ugglas' hus.

För grannarne var detta en svår moment, som dock mildra-

des genom tillkallad hästtrupp, och ikring klockan 1 2 började

där blifva tyst, fast bevakning fortfor hela natten och äfven

i dag, när jag klockan 1 1 gick ut ifrån mig till kansliet. I

dag är ir^-cket folk i rörelse, och på den mängd par-å-pluie,

som finnes i folksamlingar, har man anledning tro det vara

af den klass, som har råd köpa dem af sidentyg. Man tror,

att man haft tillfälle vid mörkaste tiden i natt att transpor-

tera hans lik till Steninge sjövägen, men jag vet ej det visst.

Jag har äfven ingen idé om grefvinnan Sophie, hvar hon
finnes; men excellens Fabian och hans fru hafva sedan i

påskas bott inom Slottet, efter de reparera Falkenbergska

huset, som han hyrt. Han är således där uti säkerhet, som
man vill hoppas, att ej något emot det företages.

Jag gör denna berättelse efter fleres sammanlagde, och san-

ningen af fasa kan ej rätt målas. Gud afvände ytterligare

uppträden i denna väg, men nog synes här mycken jäsning.

Jag har ej sofvit en blund i natt, och Gud vet, huru den nästa

blifver.
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Närmare om Fersenska mordet; arresteringar; militärvakt; paskiller och för-

sök att uppvigla militären; behandlingen af Fersen efter döden; grefvinnan Enge-

ström och grefvinnan Pipers räddning; Fersens oskuld; Ugglas' afresa efter an-

greppen mot hans hus; oron i staden; förgiftningsryktenas historia; Collegium

Medicums oförsiktighet; rannsakningarna ; nya trupper anlända; enskilda nyheter.

Stockholm den 25 Juni 18 10.

Mina öron och mina tankar äro så uppfyllda med rysliga

berättelser om det på hans excellens Fersen föröfvade mord,

att jag nästan är oskickelig företaga mig något, och då man
därtill lägger den oro, uti hvilken hufvudstadens rättsinniga

innevånare lefva öfver jämt befarade nya uppträden, så lärer

Eders Excellens kunna föreställa sig, huru här står till med
oss något hvar. Dageligen fortfara efterspaningar, och man
säger öfver 50 personer vara arresterade för mer eller mindre

tagen del uti utförandet af dessa grymheter, men berättelserna

äro så många, att man har svårt känna det sanna. Rätta

hufvudmännen är man nästan öfvertygad i allmänhet, att man
aldrig får rätt på, ty de lära väl med den försiktighet drifvit

spelet, att endast de små agenterne påhittas; ty att endast

packet tillställt detta uppträde, är en platt ogörlighet.

Utan att vara blodtörstig och hämndgirig bekänner jag upp-

riktigt, att jag önskar Guds hämnd på tillställarne, så att de

här i tiden få belöning för det onda de gjort. Jag har räk-

nat för en heder att vara svensk och bör ej skylla på en

hel nation eller sätta på dess räkning, hvad några illasinnade

(jag vågar säga canailler) åstadkommit; men nog lider nation

på det hela uti utländingens och mindre tänkandes sinne.

Upplands regemente är nu inkommet och har slagit läger

på Skeppsholmen. I går kom Lifregementets grenadierkår,

som kamperar ikring forna Arsenalen, nu Dramatiska teatern.

I Prinsessans hus och nedre förstugan och på dess borggård

är Lifgardet till häst för att vara dess lättare till häst. På
forna Norrmalmstorg, nu Gustaf Adolphs, äro kanoner, som

om nätterna framdragas mot bron, kring Blasieholmen är

stark vakt, och patruller af Lifgardet till häst och borgare-
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kavalleri gå oupphörligen. Endast västra slottshvalfvet är

öppet, hvarigenom man får gå, men på yttre borggården och

uppe ikring Slottet får ingen stanna.

Nästan öfver allt utströs paskiller och gemena skrifvelser,

och ett pris af femhundrade riksdaler banko är utlofvadt till

den, som kan upptäcka någon, som utströr sådane. Hvar

soldat, som kan upptäcka någon, som velat besticka eller för-

föra honom, får genast 30 rdlr banko, då han aflemnar en

sådan. På den räkning lära de redan fått flera, ty penningar

hafva från början varit i spelet; men ingen tror sig ännu

känna, hvarifrån de kommit. I förgår påstås, att tvenne

blifvit häktade, som begärt af soldater få köpa patroner. Den

ena soldaten säges hafva sålt 12 patroner och fått dem be-

talte, men genast, sedan handeln i all tysthet och förtroende

var gjord, fört honom till vakten och låtit visitera honom

samt framlagt penningarne; den andra har gjort kortare pro-

cess och genast gripit personen.

Man säger en mängd kvinnfolk vara uti detta spelet; man

bör väl ej döma det af den mängd, som var ute kring gatorna

den olyckeliga dagen, men nog var antalet af nyfikne då

stort, och påstås, att man sett dem köpa och få af grefve

Fersens kläder, som de lagt i sina rédicules. Med mina egna

ögon såg jag en half timma efter, sedan han var expedierad,

välklädde karlar gå framför mig och visa flikar och remsor

af hans kläder och med glädtiga ansikten beskåda och jäm-

föra sin trofé. Hans kropp har varit faseligen illa åtgången

och låg ännu mot aftonen öfverhöljd till allmänt åskådande

på Rådstufvugården, utan [att] polisen vågade taga bort den.

Det lärer ej skett förr, än sedan man uti Kyrkobrinken nöd-

gats skjuta skarpt i högen, hvarigenom liten räddhåga upp-

stod. Det, som är och förblifver en obegripelighet, är det,

att saken tilldrager sig uti närvaro af en bataljon af Lifgar-

det, som står i carré på Riddarehustorget, och generaladjutanten

Silfversparre själf förer den olyckelige vid sin sida, och inga

steg göras till sauverande. Om den ena förlorat hufvudet,

synes som någon befälhafvare kunnat göra ett steg; med ett

ord, man förlorar sig uti åtankan af allt detta, och jag önskar

att kunna glömma det.

Eders Excellens känner ganska väl, som något hvar, att
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det varit ett brouillerie emellan grefvinnan Adolph Piper och

excellens Engeströms hus för något tillmäle rörande general

Taubes död, men det blef bilagdt förlidet år några dagar före

kröningen, då hon en Magdelaine pénitente hos Drottningen

hade en explikation med excellensen. Nu gör det fru Enge-

ström heder, att då hon middagstiden, sedan bullret redan

var börjadt, skulle resa till Haga att presenteras, [hon] skaffar

sig ett säkert bud till grefvinnan Piper och beder henne söka

transportera sig till 1'hötel des affaires étrangéres, där hon

lofvar henne asyl såsom lättast att kunna sjövägen i tysthet

skaffa henne ifrån staden. Då fru Engeström kom från Haga,

är hon hos grefvinnan Meijerfelt och får där grefvinnan Pipers

svar, skrifvet af fröken Charlotte Modée, hvaruti hon tackar

henne för offerten, mais que les circonstances 1'empéchaient d'en

profiter. Huru tidigt på aftonen hon kunnat komma utur

huset, vet jag ej, men den äldste Klinckowström har följt

henne, och hon har varit klädd som piga. Duc de Pienne

har äfven varit med i hennes cortége. De kommo till gref-

vinnan Lagerbielke på Skeppsholmen, som blifvit i en faselig

embarras, ty generaladjutanten af flottorna amiral Stedingk

hade ej ännu hunnit dit, men kom, då hon i tysthet förblef

där, till dess en slup blef färdig att om natten föra henne

till Vaxholm, där Klinckowström hade bref med sig till kom-

mendant, och är nu återkommen ifrån henne. Man tror, att

hon där skall afbida underrättelse om framdeles vistelseort;

andra förmena, att man hafver henne där i förvar, i händelse,

sedan nu undersökning är börjad, om förgift kunnat vara orsak

till Kronprinsens död, hon kan där komma i fråga att höras.

Min Gud, hvad faselighet att kunna misstänkas för en sådan

gärning! Att excellens Fersen är oskyldig, därom är jag

öfvertygad och det af flere skäl. i :o. Var han en god och

honett människa. 2:0. Var han för stolt och högfärdig att

vilja gå in [på] en sådan plan, som skulle vanhedra honom
och hela hans släkt. 3:0. Var han för lat att någonsin tänka

på något, som skulle ändra hans lefnadssätt. Denne herre är

således ett oskyldigt offer för något, som tecknas af framtiden.

Jag har sett excellens Fabian Fersen och hans grefvinna,

som ömma mig på det högsta och uppriktigaste. De äro

i säkerhet inom Slottet och lära väl förblifva där någon tid.
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Excellens Ugglas reste i fredags i all tysthet härifrån, jag

vet ej hvart. Hade ej Lifgardet till häst om aftonen den 20

Juni så hastigt anländt dess hus till biträde, så vete Gud,

hvad det vidare förestått än förlust af fenster. Nu är det

bevakadt af en gardist till häst, och inuti är där sauvegarde

af infanteri, jag menar 16 man. Jag, som bor i hus med
Rossis hustru, har ej varit utan fruktan för uppträde, helst

pack strukit i trapporna för att fråga efter honom. Hon skall

dock nu vara bortflyttad.

I sådane belägenheter är här fruktan för eld och pillage.

Mitt folk har skrämt upp sig, men jag bjuder till vara tran-

quil, i synnerhet sedan så mycket militär hitkommit, och i

dag anländer Lifregementets husarer till staden. Detta ökar

dyrheten, som dessutom är stor, och denna tiden är, utom

grönsaker, alltid ondt efter annat. För att tranquillisera mitt

folk har jag gjort ett paket, som jag förtrott på landet.

Hvem har någonsin kunnat få en så omild tanka om mitt

fosterland, men när lagen ej skyddar en Konungens högsta

ämbetsman i en sorgelig kungl. procession från att grufve-

ligen mördas, böra alla individer frukta.

Ryktet om förgift började redan i våras löpa genast efter

det rykte, som var om befarad revolution, som man skyllade

excellens Ruuth och grefve De la Gardie vilja anställa, och

då anfördes vissa tilldragna händelser. Torde hända, att

man då genast bort börja någon polisundersökning för att få

rätt på utspridaren, och hvad anledning kunde vara till ryk-

tet. Xu är här tryckt ett bihang till Posttidningen i dag,

som ej lärer kunna hinna medfölja den, där justitiekanslers-

ämbetet skrifver till Konungen, att polisundersökningen ännu

varar, utan att man ännu fått minsta spår på denna ogär-

ning. Konungen har nu utsatt ett pris af 20,000 rdr banko

för den, som kan i denna väg upptäcka någon brottslig och

det med säkerhet styrka. Utom denna summa lofvas perso-

nen Konungens nådiga hägn och beskydd. I min tanka har

det yttrande Collegium Medicum gaf kunnat vara annorlunda

stiliseradt, och man säger, att hand emellan skall löpa ett

bref ifrån Berzelius, chymist, till gamla Schulzenheim, som

jag ej fått, men har en fruktan, att jalousie de métier bland

de herrarna gjort mera ondt. än de trott själfva. Hufvud-
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männen för oväsendet, ty utan dylika har det aldrig kommit

därtill, voro dumma nog att tro sig hålla tillbaka en upprörd

menighet, et toute assemblée est peuple, säger Montesquieu.

Jag önskar i denna moment, att hela svenska allmänheten

varit judar, ty man har ej sett någon sådan på gatan den

dagen, sedan oväsendet börjat.

Justitiekanslerens substitut är närvarande vid alla under-

sökningar, och jag föreställer mig, att ständernas justitie-

ombudsman måtte väl äfven göra sin skyldighet; åtminstone

synes det, att han bör göra det.

Klockan 1 1 i dag anlände Lifregementets husarer, och de

skola kampera på Rännarebanan. Officerarne se helst, att

de slippa inkvartering i husen, ty då kunna de hålla ordning

på dem, helst det är gifven sanning, att mycket penningar

varit i spelet; hvarifrån de kommit, vet man ej. En tysk

handlande Letho [o: Lexow], banqueroutier, sitter i förvar,

och säges, att han varit utdelare af penningar, och som hans

omständigheter äro klena, så har det gjort så mycket större

uppmärksamhet. För öfrigt äro berättelser så mångfaldiga

om undersökningarna, att man har svårt veta hvad som år

grundadt eller ej, men att denne varit banqueroute är sant,

och han är gift med en m:lle Öman, släkt till Carl De Geers

m:lle. En fruktan hörde jag i går, att det torde hända så

många arresteringar blifva, att utrymme ej finnes till deras

bevarande. Mera erinrar jag mig ej nu berätta.

Fröken Charlotte begaf sig i största hast och tysthet i

torsdags till Tullgarn, ty man fruktade allt, efter hon var så

jämt i Fersenska huset och den 20 hela dagen där.

I dag är Prinsessans hof rest till Tullgarn. Fröken Posse

mådde i går väl, då vi på förmiddagen gingo till grefvinnan

Meijerfelt, som är något bättre och tänker i nästa vecka resa

till Loka. Hon bad mycket hälsa. Fröken beder om sin

respekt. Jag fick meddela fröken innehållet af sista nådiga

hågkomsten, som jag just [fick] under promenaden, och får,

jämte vördnadsfull tacksägelse för brefvet, äfven betyga min

fägnad öfver apparencen, att podagre vill retirera sig. Baron

Sparre beder tusendfaldt hälsa. Jag såg honom i går efter-

middag, ty min midsommarsdag passerades som vanligt, mid-

dag och afton hos en sjuk släktinge och visit hos baron
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Sparre. Inga åkande var på Djurgården, utan allt fotgängare

och det i en stor mängd, men allt tranquilt och med anstän-

dig glädtighet. På Carlberg har varit några åkande, men
hiskelig mycket till fot, och Kungsträdgården proppad.

Till fru grefvinnan anhålles om min respekt. Är vädret

så vackert som hos oss, så hoppas jag, att promenaderna

kunna fortfara och hälsan stadgas, ty efter halfannans dags

regn är här nu mycket vackert väder.

48.

Anteckningar om händelserna under den 20— 28 juni 1810.

'

Den 20 Juni 1810.

Enligt det tryckta ceremonielet infördes i dag Hans Kungl,

Höghets Kronprinsens lik till staden. Huru tidigt man tå-

gat från Salems Kyrka, känner jag intet, men vid pass half

till 12 middagstiden började man ringa uti hufvudstadens

kyrkor. Den olycka, som träffade riksmarskalken grefve Axel

Fersen, är så ryslig, att den i alla afseenden betraktad är så-

rande. Hans excellens intog uti procession den plats, som

3 § 9 momentet utvisar. På Hornsgatan nära Södermalms-

torg har en illasinnad människa af de kringvandrande åskå-

dare kastat en sten på baksidan af vagnen. Man säger, att

hans excellens, som märkt det, lagt sig ut genom fönstret

och bedt dem låta honom vara fredad. Vid början af Stora

Nygatan, ungefärlig vid Tyska Kyrkobrinken, hafva flere ste-

nar blifvit kastade, och alla glasen i hans statsvagn, som
hade 7 glas, blefvo skadade. Detta stenkastande har fort-

farit, utan att någon synlig uppmärksamhet af polis gjordes,

och tilltog till hörnet af Stora Nygatan och Stora Gråmunke-

gränd, där man nödgades hålla med vagnen, och hans excel-

1 Omedelbart före brefvet af d. 21 Juni åro i samlingen inbundna dessa af

Hausswolff egenhändigt skrifna anteckningar. Det är ovisst, om de sändts till

Posse, men deras innehåll gör dem förtjenta af att äfven här få åtfölja brefven.
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lens steg utur den, gick upp uti huset N:o 68 för att där

söka en fristad och kom uppför trapporne uti ett rum, som
man genast igenläste. Den därstädes samlade menigheten

rusade efter.

Generaladjutanten, generalmajoren och kommendör af

Svärdsorden Isaac Lars Silfversparre, som har käppen, blef

genom en hingstridare underrättad om, hvad som förelupit,

och skyndade dit samt anlände med 4 lifgardister till häst

nästan i samma stund, som excellensen steg utur vagnen.

Han kom upp i det rum, där excellensen var, hvilket med
våld var öppnadt och uppfyldt med folk, som just ej alla

kunde anses af den lägre klassen, hvilka lågade af bitterhet.

Porten till Nygatan var stängd, men en till Stora K}rrko-

brinken var öppen, och tilloppet ökades. Generalmajoren hade

bedt den tillrusande menigheten sakta sig och äfven den kring

huset skockade, men man påstod grefve Fersens utkastande

genom fönstret. Man ryckte af honom hans ordensdekora-

tioner och kastade ut genom fenstret, hvilka man då slets

om. Hans kläder sönderrefvos, och flikar utkastades äfven

till rof. Generalmajoren hade proponerat föra excellensen i

arrest, och därtill svarades ja, men man lofvade ej att freda

honom, efter hvad allmänna berättelserna äro.

Han förde honom därefter ned för trapporna i tanke att

begifva sig till Rådstufvan som den närmast varande arrest,

men blef under vägen öfver Riddarehustorget skiljd genom
folket ifrån honom. Där stod en bataljon af Svea Lifgarde

i carré, som han ej gaf ordres göra motstånd, och midt uti

den har man med par-å-pluie och käppar gifvit under ett starkt

hurrande excellensen det ena dråpslaget efter det andra.

Ännu lefvande kom han in uti stadsvakts corps de garde, då

till en början få personer varit där inne; men i en hast har

man inrusat, slitit af honom allt, hvad han hade på sig utom

strumpor och skor, samt naken släpat honom ut på Rådstufvu-

gården bredevid därvarande vaktens gevärsståndare och full-

bordat på det grufligaste sätt mordet, endast med dråpslag

af förenämnda vapen, ty andra mordgevär hade man ej. Man
insulterade det nakna liket och yttrade en skrytande glädje

öfver att hafva en bit af hvad som helst man kunnat få af

hans kläder.



2 24

Allt detta tilldrog sig emellan klockan Va i till
X

U till 2

eftermiddagen. Jag, som genom en lång väg öfver Lilla Ny-
gatan, Tyska Kyrkobrinken, Västerlånggatan, Smedjegatan

begaf mig ifrån Riddareholmen och Kommersekollegii hus,

där krigsexpedition är och jag har mitt ämbetsrum, såg med
förundran och fasa okände karlar med hvggelige kläder

skryta för hvarandra med visade bitar och flikar af excellen-

sens kläder och skjorta. Stadsfiskaler och allt hvad polis

tillhörde kunde ej hindra, att icke den döda kroppen låg till

spectacle på gården till ännu mera förakteligt behandlande af

kvinnfolk och manspersoner. Man har yrkat på en politi-likkista

för att få föra den till galgbacken. Det förra har man mot
aftonen fått, och det sednare blef ej af, emedan folksamlingen

mot aftonen minskades, sedan man i Stora Kyrkobrinken

nödgades skjuta skarpt för att dämpa packets otidighet, som
gick så långt, att de kastade stenar på trupperne och till och

med förgick sig mot de befälhafvande, Dessa skott sking-

rade något samlingen, och mot mörkningen, som denna tiden

ej är stark, fick man tillfälle att sjövägen transportera liket

till hans excellens' egendom Steninge, som ligger vid Mäla-

ren.

Hans Maj:t inkom eftermiddagen klockan 4 från Haga.

eskorterad af vanlig vakt af Lifgardet till häst, och var det

första gång Hans Maj:t åkande nyttjat sådan. Från mina

fenster på Drottninggatan såg jag, att folket med all vördnad

hälsade honom. Posttidningen N:o 75 för lördagen den 23

Juni utvisar, att magistraten och borgerskapet haft företräde

hos Hans Maj:t, och hvad därvid sig tilldragit.

Hela dagen har en mängd folk strukit ikring på Nya bron

åt staden, och där blef äfven ett uppträde med stenkastning

på Lifgardet till häst, hvilket blef i nödvändighet att för-

svara sig med sablar och starka ridter. Mot half 10 om af-

tonen strök ett detachement pack eller folkmassa åt Drott-

ninggatan, och på mindre än 3 minuter voro alla fenster i

första våningen och flere i den andra med hurrande utslagne

uti det hus, som tillhörer hans excellens m. m. grefve af

Ugglas och ligger i hörnet af Drottninggatan och Lilla Vattu-

gränden. Boende midt emot, såg och hörde jag med fruktan

och fasa detta uppträde, men till lycka för grefve Ugglas
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och grannskapet kom så till sågandes i ögnablicket en skva-

dron Lifgardet till häst under ryttmästar baron Atric Aker-

hielms och löjtnant Jacob Tersmedens anförande, som började

jaga dessa ogärningsmän på ett utmärkt sätt, så att lugnet

vid pass klockan 1 1 om aftonen var återställdt i den trakten.

General Adlercreutz var där och förde själf befälet. Jag sak-

nar ord att rätt berömma denna trupps snabbhet och den

glädtighet, som sedan under bevakningen af kvarteret hela

natten rådde hos den kvarblifvande delen. Man har sagt

mig, att jakten efter packet blifvit fullföljd, till dess man om
natten hunnit sprida dem; ty de hafva yttrat sin tanke att

begifva sig till Haga, där Hennes Maj:t med sitt hof var.

Kring afledne grefve Fersens hus på Blasieholmen har man
satt starkt vakt, och hans syster, fru grefvinnan Sophie Pi-

per, född Fersen, har mot aftonen klockan efter 8 fått till-

fälle undankomna den mot henne af folket yttrade ovilja och

tagit sin tillflykt till Skeppsholmen, hvarifrån hon med en på

nådig befallning lemnad slup anländt till Vaxholm mot mor-

gonen.

Den 21 Juni 1810.

Den kungörelse, som uti bihanget till Inrikes Tidningar N:o

69 den 22 Juni finnes, blef på morgonstunden uppslagen i

gatuhörnen. Lugnet syntes på dagen någorlunda återställdt,

men oaktadt starkt regnväder hela dagen var en mängd

bättre och sämre folk i rörelse allt åt Drottninggatan för att

beskåda excellens Ugglas' hus, där på förmiddagen alla fön-

ster voro reparerade, och mot aftonen säges hans excellens

hafva i all tysthet begifvit sig härifrån till någon af sina

egendomar. Alla nödiga mått och steg till dämpande af

bullret och försvar togos i går eftermiddagen och äfven i

dag.

Mot aftonen klockan 8 anlände Hennes Maj:t Drottningen

med sitt hof till staden ifrån Haga och var eskorterad af

Lifgardet till häst, som red efter hoffröknarnas vagn att vara

till hands i händelse af utbrott.

För- och eftermiddagen har Kronprinsens lik i dag varit

visadt efter den uti tidningarna gjorda föreskrift, men ej ef-

ter underrättelsens innehåll, emedan man velat undvika alla

For hundra Hr sen. I 5
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folksamlingar. På den räkningen har äfven vid alla tullar

blifvit anhållet allt det löf, man vanligen denna tiden införer

till staden, då till löfmarknaden i morgon vid Munkbron myc-

ket folk kunde samlas.

Den 22 Juni.

Vistes liket förmiddagen för allmänheten. En del af Upp-
lands regemente inkom mot aftonen och kamperar på Skepps-

holmen.

Den 23 Juni.

Dessa bägge dagar och nätter hafva, ehuru lugnet synts

vara återställdt, dock blifvit tillbragte med oro och ångest i

anseende till de utspridda rykten. Arresteringar af brotts-

liga och misstänkta personer fortfara.

Den 24. Juni.

Middagstiden anlände Lifregementsbrigadens grenadierkår,

som kamperar på Arsenalsgården eller nu Dramatiska tea-

terns område. Ingen af de kungl. personerne voro i dag på
Djurgården, och intet af de förnäme, utan endast fotgängare

varit på promenaderna i myckenhet, men med lugn.

Den 25 Juni.

På morgonstunden anlände Lifregementsbrigadens husarkår,

som kamperar på Rännarebanan, och bevakningarna med
andra försiktighetsmått fortfara. Liket såg man i dag både

för- och eftermiddag. Jag har ej sett det, efter jag ej gärna

tränges med pack.
t

Den 26 Juni.

Äfven i dag besåg man liket, som börjat af värmen an-

gripas. Bisättningen är uppskjuten, som skulle ske i morgon.

Den 2J Juni. Onsdag.

Med hvad ångest fick man i dag höra, att man i natt an-

tändt ett hus på Jungfrugatan å Ladugårdslandet, som dock

ingen i staden vetat af, ty det är förbudit klämta, skjuta och
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trumma för att ej göra folksamling, utan sprutarbetare med
dylikt få samlas af polisen, som börjar vara verksammare

än förr, under den tillförordnade öfverståthållaren Skjölde-

brand. I dag har garnison fått se liket.

Den 28 Juni.

Man säger 2:ne käringar vara häktade, hvaraf den ena

tändt på elden i går natt för att hämnas på den andra.

Kanske några upplysningar kunna fås genom denna träta.

Emellertid är här intet roligt vara här. I dag har [man] med
ceremoni tillskrufvat locket på likkistan, men bisättningsda-

gen är ej utsatt. Man tror begrafning blifva med detsamma.

Justitierådet grefve Gyllenborg är nämnd till justitiestatsmi-

nister.

49.

Fersenska mordet och myndigheternas förhållande därvid; åtgärder för Kron-

prinsens begrafning; förslag om riksdagens förflyttning till Örebro; riksbanks- och

riksgäldsfullmäktige; Fabian Fersen tjenstledig; enskilda nyheter; Fredr. Gyllen-

borg justitiestatsminister.

Stockholm den 28 Juni 18 10.

Ehuru här synes som lugnet återkommit, fortfara dock alla

försiktighetsmått, och mycket folk äro arresterade. Under-

sökningar uti dens öfvervaro, som förrättar justitiekanslers-

ämbetet, fortfara oafbrutet, men däraf har intet just något

transpirerat. I min tanke kan hela tillgången med excellens

Fersen aldrig [ses ur] mera än en synepunkt, och det blir cri-

men laesae majestatis, ty i och med detsamma man bär hän-

der på konungens förnämsta ämbetsman, som är uti sin

ämbetes funktion, har man anfallit majestätet. Man kan

alldeles intet begripa hofmarskalken Silfversparre, som intet

med de samlade trupper tog något verksamt steg att freda

excellensen, då det skedde uti själfva carré af Svea Lifgarde,

ty om en människas lif är i fara, är hvarje persons, som
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kan taga honom i försvar, skyldighet att vidtaga alla för-

svarsanstalter, och ännu mera en stor ämbetsman i sin äm-

betesförrättning. Det gör mig ondt om Silfversparre, som verke-

lig lider mycket uti publikens ögon, och är man på intet

sätt indulgeant på hans räkning, En annan sak, som man

ej kan begripa, är, att då öfverståthållaren uti en om mån-

dagen den 1 8 Juni tryckt kungörelse gifver tillkänna, att man

fruktade något, så borde större försiktighetsmått och steg

varit tagne och truppen ej varit utan skarpt laddadt. Som
rvkten förut lupit, att man ärnade excellens Fersen någon

ledsamhet, synes som generaladjutanten, efter han var till

häst, kunnat hålla sig med sina ordonnanser ikring liket, ty

grefve Fersen åkte framför det, men ej såsom en hingst-

ridare börja marschen, som han nu gjorde. Med ett ord,

man förlorar sig uti uträkningar.

Nog hafva vi trupper, så att man på den räkningen bör

tro sig kunna vara säker, men af Dagligt Allehanda i dag

synes, att man i går natt tillställt en eldsvåda genom mord-

brand på Ladugårdslandet, men utan att det gjorde minsta

uppmärksamhet i staden, ty hvarken klämtas, trummas eller

skjutes för elden, utan polisen får tillkalla de till sprutor ordon-

nerade och besörja släckningen, utan att någon militär går

ett steg. Man vill i dag veta, att man fått reda på nidings-

mannen, som jämte en käring äro häktade. Jag önskade,

att den nya konstitution tillät korta processualia för att i detta

fall statuera ett starkt exempel.

I dag har hofstaten varit kallad till 3
/., till i eftermiddagen

genom sedlar, men som hoffurirn sade åt mitt folk, att han

endast lemnade mig sedeln, utan att jag var på listan, så gick

jag ej därefter. Man skulle med ceremoni sätta locket på

kistan, sedan åskådandet i går slutade. Man tror, att Hans

Maj:t i nåder funnit godt låta begrafningen ske på en gång

och således folket ej få dubbla anledningar att skocka sig.

Dagen lärer ännu ej vara bestämd, utan lärer man vilja af-

bida mera säkerhet om tranquillité.

Jag hörde i går något, som jag i förtroende får nämna,

att fråga torde vara på bane att ej hålla riksdagen här, för

att så mycket lättare kunna hålla vederbörande uti ordning,

utan i dess ställe hålla den i Örebro. Statsrådet skall vara
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af lika tanka med Kungen, men som efter nya konstitution

Bankofullmäktige och Riksgäldskontoret äfven hafva ett ord

i laget, och när sådant folk får något säga, så kan man vara

säker, att kontradiktioner blifva. Utom baron Jacques Ceder-

ström, som skall vara af Konungens tanka, äro de andra sådane,

som biskop Serenius i världen sade: »att nog vet jag åsnan

skall vara bunden vid planket» — när landshöfdingen grefve

Nils Bonde skulle om en sak vid landskontoret tala vid sin

landssekreterare i Nyköping Planck — och styras af den gröt-

myndiga forna borgaretaleman Schwan, som med sin kusin

grefve Johan Gyllenborg lära där hafva höga ordet. Dessa,

styrda af kammererare och dylikt smått, torde finna en fase-

lig svårighet transportera akter och böcker och finna resan

omöjelig. Rätta saken är den, att de handlande komma i

stor förlust därvid, att ej riksdag blifver här, och således

bör man vara emot flyttningen. Som ministrarne ej efter

konstitution få vara på 10 mil nära riksdagen, då tronföljare skall

väljas, komma inga sådane med, och jag ärnar aldrig sitta

på Riddarehuset, så blir jag här, om riksdagen än blifver,

jag vet ej hvar, utom i Lidköping, då jag skall arbeta på

att komma med.

Grefve Fabian Fersen och hans grefvinna lära, som det

säges, begärt tjenstledighet. Grefve Måns Stenbock gör nu

öfverstekammarherretjensten och skall, som mig är sagdt,

hafva underskrifvit bisättningsceremonielet. Jag har [ej varit]

med min fot i riksmarskalksrummen sedan den 19 Juni, då

jag sista gång såg grefve Axel Fersen, som ej såg ut, som
han var rädd för något rörande hans lif.

För nådiga hågkomsten af den 21 afiägges vördnadsfull

tacksägelse, och med glädje öfver de försvinnande podagre-

känningarne. Nu äro riktiga sommardagar, så att jag hoppas

fru grefvinnan kan dageligen vara ute. Om min respekt

anhåller jag till hennes nåd och får den äran försäkra Eders

Excellens om min oafiåteliga vördnad. Fru Wrangel mår väl

och beder hälsa. Jag hinner ej genomgå brefvet af den 21

för att se, om något bort besvaras däraf.

Justitierådet grefve Gyllenborg är nämnd till excellens och

justitiestatsminister. Man lofvar sig mycket af detta val.
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50.

Förhållandet till England ; tidigare rykten i landsorten om oroligheter den

20 juni; Stockholm under militärbevakning; rannsakningar utan egentligt resul-

tat; det skedda och utvecklingen sedan 18 år; tryckfriheten; riksdagens flytt-

ning till Örebro; kritik af adelns representation; Drottningens oro och instängd-

enskilda nyheter.

Stockholm den 2 Juli 18 10.

Utdrag af ett bref från Vexiötrakten af den 21 Juni:

»Konteramiral Krusen stjerna är nu här. Han var väntad

8 dagar förut hit upp åt orten, men färdig att resa fick han

af Konungen uppdrag att uppsöka engelska amiralen Saumarez

för att, såsom mycket bekant och lierad med honom, söka

få upplysning om intentionen med de af honom tillkännagifna

blockadordres, och om engelska kabinettsordres i November
1807 emot oss i dess strängare bemärkelse skulle verkstäl-

las. Sedan Saumarez med en yttrad välvilja för vår rege-

ring lofvat att, så mycket i hans makt stod, menagera oss,

låta vår inrikes sjöfart blifva ostörd, postfarten på Stralsund

obehindrad, och i öfrigt ej några fienteliga afsikter syntes

vara å bane, låter man, utan att afvakta resultatet af Krusen-

stjernas negociation, på befallning visa bort engelska missio-

nen. Hvad effekt detta kan hafva, får tiden utvisa, och huru

engelska regeringen anser detta steg. Amiral Saumarez

kände väl redan, att Foster skulle få veniam abeundi (NB
Foster, engelsk chargé d'affaires, reste den 8 Juni ifrån Stock-

holm), men lät ej detta lägga något hinder i vägen för dess

vänliga bemötande och förklarande, och öfverlemnade äfven

till Krusenstjerna depescher till Foster att med den af ho-

nom till Stockholm uppsändande kurir fortskaffas. Gud styre

till det bästa, men brokugt ser det ut.

Måtte vid Kronprinsens liks ankomst till hufvudstaden lug-

net ännu bibehållas och ej den, enligt erhållna underrättel-

ser, rådande jäsning och markerade bitterhet emot vissa per-

soner komma till något verkeligt utbrott. »

Uti bägge fallen var detta ett märkvärdigt bref. Foster

var redan i flera dagar resfärdig, men väntade endast, att
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baron Wilhelm Klinckowströms bröllop med engelska änkefru

Brooke skulle ske, emedan han borde representera hennes

fader och såsom diplomatisk person underskrifva och certi-

fiera giftermålskontraktet och vigseln. Af brefvet synes, som

man nästan på samma gång anbefallt Krusenstjerna och Fo-

ster resa. — Uti den andra delen ser man, att militärbefäl-

hafvare och polis här varit okunnige om det, som landsorten

fruktade före.

Här synes väl, som lugnet nu skulle vara återställdt, men
jag blifver alltid uti fruktan för nya utbrott, ty då packet

en gång fått känna sin styrka, är svårt hålla det tillbaka.

Här är mycket militär, och allt liknar belägring. Operahuset,

till och med de kungl. rummen, är kasern för Andra gar-

det; på torget stå kanoner. Prinsessans matsal och det långa

smala galleriet där innanföre är officers corps de garde för

Lifregementsbrigadens officerare, de gemena ligga i trappor

och förstufvor, och hästarne stå där på gården samt uti

inkörshvalfvet, och spillningen föres ej bort, utan man går

mjukt.

Slottsportarne äro stängde utom de västra, och de, som
hafva göra inom Slottet, hafva polletter att komma genom
vakterna. Den ena slussen är uppdragen och vid den andra

är stark vakt. Vid tullarne, då man reser ut, frågas efter,

hvart man ämnar sig, och sedan klockan 1 1 om aftonen får

ingen vara på gatorne. Täta hästpatruller gå natt och dag.

Så länge allt detta iakttages, torde lugnet bon gré mal gré

vara, och den vackra, ljusa tiden torde äfven hindra samman-

skockningar, men när allt detta upphörer, torde man mera

behöfva frukta.

Undersökningarna öfver händelsen den 20 Juni fortfara,

men oaktadt färre arresteringar synes just ej någon af huf-

vudmännen vara funnen, utan endast agenter, som kanske

ej känna de rätta. Man vill säga, att det gjort något godt,

att man i förrgårsavisan fick se excellens Fabians inlaga

till Konungen, och att justitiekanslersämbetet säger sig skola

höra honom och grefvinnan Piper. Man säger, att hon äfven

ingifvit en ansökning och begärt undersökning, samt att alla

bref, som kunna komma till henne, måtte uti statsrådet af

Konungen öppnas och läsas. Det är redan flera dagar, sedan
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jag hörde detta, och tyckes således, som man redan kunnat

meddela sådant, men man kan säga, som det står i Panurge:

»Gudinnan allt så långsamt gör».

Jag har vissa idéer, hvarifrån jag aldrig kan komma. Jag
har svårt förmå mig till den misstanken, att Kronprinsen

dött af förgift, och alldeles intet, att den anklagade familjen

däruti hafver del, utan är det gift, så hade han det med sig,

innan han kom hit, och ingen svensk af hvad klass som helst

har någon del däruti. Oförsiktigheten och oklokheten vid

trakteringen af hans lik och elakheten har underblåst miss-

tankarna och förvillelsen, och man borde genast efter första

inhämtandet af ryktet om gift hafva gjort den annons om
20,000 rdlr för den, som upptäckte något i den vägen. Fruk-

tansvärdt är detta en pretext till utbrott af hvad de stora

patrioter i 1 8 år arbetat på genom deras förakt för den gamla

ordningen och åhåga få blanda sig i styrelsen af det hela

m. m. Det synes, som de bort finna galenskapen af Frank-

rikes steg med förstöring af adel och en imaginär jämlikhet,

men man finner motsatsen. Sista riksdagens marsch och

den tygellösa tryckfriheten, igenom hvilken sistnämnde de

lågo själarna fingo oförsynt kasta eld och låga emot ämbets-

män, svärta dem och vänja en viss klass vid att nära förakt

för styrande makten, torde ej vara utan stor del uti uppträ-

det. Jag försvarar visst intet de ämbetsmän, som begått

fel, men sättet att beskylla, när lag finnes, kan aldrig bil-

ligas.

Förundransvärdt, att 14 dagar nu snart äro förledne och

ingenting blifvit publiceradt med autorité af regeringen,

som satt den rätta färg på atrocité af upplopp och mordet,

hvilket senare blifver crimen laess, då Kungens högste

ämbetsman på sitt ämbetsrum blifver anfallen och mördad.

Uteblifver detta för att menagera kostnaden af papper för

Svenska Akademiens papper, så kunde det hjälpas med några

riksdaler åt detta lärda samfund, så att hvar af dem ej sak-

nade sin jeton vid samlingstimman.

Riksdagen blifver i Örebro, och Lifregementsbrigadens

husarkår kommer den 10 dennes att dit aftåga, då det för-

ljudes, att k}rrassierkår i stället hitkommer. Jag gör mig

den mest ledsamma idé om denna tillstundande riksdag på
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adelssidan, ty af de andre stånden äro valde, och naturligtvis

söker man taga de förnuftigaste, men af Adeln komma sådane,

som endast [äro] intagne antingen af sitt pergament eller af

sina sublime idéer, hvilka de par désoeuvrement vid en tobaks-

pipa, utan kännedom af världen, formerat i sina ostädade huf-

vuden, och vilja då sätta alla sina nonsens i verket och endast

skrika högt och nu i adelsuniformer se ut som capitaine Tem-
péte.

Man vet ännu intet, om Drottningen kommer med till riks-

dagen eller ej. Hennes Maj:t har sedan ankomsten till staden

den 21 Juni ej med sin fot varit längre än på Logården, där

hon promenerar ifrån klockan 6 till g om aftonen, och under

hvilken tid ingen får gå där; men på de öfriga tider på dagen
får man promenera där. Jag tror där med billet d'entrée.

Hon är således som fånge inom sitt slott, och den nåd, hon

hade för grefvinnan Sophie Fersen, har vållat en köld för

hennes person, som hon ej förtjenar. Någon har försäkrat

mig, att grefvinnan Fabian Fersen sagt åt någon vän för

några dagar sedan: ,J'ai toujours dit, que ma belle-soeur fera

le malhcur de ses fréres.» Hon har äfven alltid varit på af-

stånd med henne lierad och väl haft les égards de parenté,

men aldrig mera.

I dag lärer grefvinnan Meijerfelt vara rest till Loka. Jag
önskar henne blifva retablerad, ty hela året har hon varit

mycket krämpig. Jag minnes ganska väl det, som Eders

Excellens var nådig nämna om öfverhofmästarinnan vid Kun-
gens bord, då riksdag började och slöt, då ingen annan riks-

rådinna var där.

Nu är afgjordt, att Kronprinsen begrafves strax, så att

det ej blifver dubbla ceremonier. Dagen är ej utsatt, förrän

man får veta, när biskop Rosenstein, som skall predika, kan
vara färdig.

För nådiga hågkomsten af den 24 Juni afiägges vördnads-

full [tacksägelse], och beklagar [jag], att podagren ännu håller

uti. Jag hoppas dock, att dessa varma dagar kunna reta-

blera.

Borgenstjerna har afsked utur armén med generalmajors

karaktär och full öfverstepension, 400 rdlr, af arméns pen-

sionskassa. Han är ännu, efter hvad man här vet, på Grips-
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holm. Lifmedikus Hallman har haft det missöde att hafva

förlorat sitt chefskap för fältläkarestaten, hvilken stat nu är

satt under Collegium Medicum. Han är äfven ifrån uppvakt-

ningen som lifmedikus och behåller endast det anslagne dag-

traktamente af i rdlr 1 2 skilling banko. Lärer vara på landet.

51-

Huru Hausswolff själf tillbragte den 20 Juni och dagarne därefter; arresterin-

gar; familjen Fersens oro; enskilda nyheter.

Stockholm den 5 Juli 1810.

Vördnadsfull tacksägelse aflägges för nådiga hågkomsten

af den 28 juni och den intérét Eders Excellens nådigt tager

i mitt öde, samt får [jag] upplysa de punkter, som befalltes.

Utan att vara nyfiken se denna procession den 20 var jag

för sällskap hos fru Lagerbring med grefvinnan Klingspor

och fröken Posse, generalskan Adlercreutz och dess barn samt

2 a 3 karlar. När excellens Fersens statsvagn syntes med
sönderslagna fenster, kunde man intet annat än vänta någon

ledsamhet, men att föreställa sig rysligheten var omöjeligt.

Jag begaf mig i all tysthet därifrån, så snart alla de i cere-

monielet anförde vagnar passerat, och, som en del af sam-

manskockade folket följde procession och den andra strömmade

åt Nygatan, kom jag utan svårighet öfver torget till Riddare-

holmen på kansliet, som har sitt ämbetsrum i Kommersekol-

legii, fordna Sackiska eller Braheska huset, hvarest jag hade

åtskilligt i sysslan att göra, som jag afbröt vid nedgående.

På det lediga af torget träffar jag en bekant, som säger mig,

att excellens Fersen var uppe uti fordna Orbinska huset.

Jag sade häpen: »Hvad skulle han där och göra?» och fick

till svar: »Gud late det gå väl, men jäsningen är stark»,

hvarefter jag fortsatte min gång. Då var klockan vid pass

20 minuter på 1.

Litet efter klockan 1 hörer jag ett starkt hurrande på Rid-

darehustorget, men kunde i anseende till längden af utsikten
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öfver torget ej rätt distinguera något af hvad där hände;

men litet före half 2 kom en af mina kammerater upp, mera

död än lefvande, och säger sig hafva sett det rysliga upp-

trädet och sade sig ej veta, huru han blef ditförd af massan

.

Öfverhopad af göra fortsatte jag med ett beklämdt hjärta

mina göromål, och vid pass klockan 2 begaf jag mig från

ämbetsrummet, tog genast vägen åt Lilla Nygatan, Tyska

Kyrkobrinken, Västerlånggatan utan att möta eller se några

flockar, men väl enskilte personer, som tranquillement gingo

sin gång. Sedan jag kom åt Stora Kyrkobrinken, Stads-

smedjegatan, såg jag mera folk och hade då den rysliga

synen att finna väl klädda karlar gå framför mig med röda

och gröna par-å-pluie af sidentyg, som sins emellan skröto

med flikar och bitar af grefve Fersens kläder, då deras f}^sio-

nomier ej betecknade sorgelig känsla. För dylik syn var jag

ej heller fredad på Norrbro, men ingen sade ett ord åt mig,

och ej heller var där någon trängsel, ty allt var skockadt åt

Rådstufvugården

.

Jag kom högst upprörd till fröken HausswolfF, som bor

hörn om hörn med grefve Ugglas, där jag skulle med dess

syster, förra grefvinnan Horn, spisa middag. Apetiten var

ingen, utan vi expedierade vår middag nästan som [vi] satte

oss till bords. Värdinnan, lam i händer och fötter, var högst

bedröfvad och bekymrad och bad mig för all del ej öfver-

gifva henne. Jag nödgades dock på eftermiddagen en mo-

ment lemna henne för att gifva några [ordres] i mitt hus,

efter jag erinrade mig, att Rossi bodde i 3:dje våningen.

Mitt folk, uppskrämde, förmaqades att endast hålla sig stilla,

och en af dem hade fått [höra] ett rykte, att man ärnade

storma Fersens hus och sedan göra turen till andra, samt tog

för afgjordt, att excellens Ugglas skulle komma i räkningen.

Min förmaning att hålla sig stilla blef så mycket strängare

med föreskrift att vid första buller nedfälla gardiner och hålla

sig från fenstren och att ej frukta för mig, som ärnade för-

blifva hos min sjuka släktinge, dit jag äfven litet före klockan

6 gick för att dricka te.

Aftonmåltiden gick med lika apetit som middagen, och
'/i

till 10 voro vi från bordet, där fröken ej var, utan satt i

sitt fenster, där hon har en reflexionsspegel, som visar alla
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från staden kommande, då vid pass I

/ 2 till 10 om aftonen

packet kom rusandes från Fredsgatan, försedda med stenar,

och inom 3 a 4 minuter var ingen fensterluft oskadad i första

våningen af grefve Ugglas' hus och flere i den andra mer
eller mindre skadade. Endast angelägen att af fruktan för

ett misstag, där min sjuka släktinge kunde komma i miss-

hugg för en sten, transporterades hon i ett längre bort varande

rum, men hiskelig uppskrämd bad hon sina närvarande vän-

ner ej lemna sig ensam. Vi förblefvo således där sittande

hela natten, drack kaffe ikring klockan 4 om morgonen, och

klockan r

/2 6 gick jag hem till mig, då jag började mitt bref

till Eders Excellens, som den 21 afgick. Hade ej Lifgardet

till häst så hastigt kommit att bortköra packet, är fruktan

värdt, att de där haft någon mordscen i beredskap. Truppen

var då uppretad på packet, sedan eftermiddagen vid sten-

kastningen på Nya bron 2:ne lifgardister blifvit dödade, och

således gjordes vackra manoeuvres, som rensade gatan, och

efter ungefärligen en timme var allt tyst. Ett öfverhand-

tagande regn lärer äfven hulpit till att svalna af sinnena, ty

klockan 12 om natten syntes ingen på gatan. General Adler-

creutz förde själf befälet utanför excellens Ugglas' hus, och han

hade på eftermiddagen blifvit af en bland hopen misshandlad,

men lät föra den genast i arrest.

Hela torsdagen den 21 Juni var starkt regn och tusentals

med röda och gröna par-å-pluie ute på Drottninggatan att se

på grefve Ugglas hus, där innan klockan 11 f. m. alla fenster

blifvit lagade. Kring Slottet hade varit mycket folk samladt,

men syntes tranquilt, och äfvenså var det på Norr, utom de

gapande på Drottninggatan och Ugglas' hus. Gränderna till

Röda bodarna och vid hertig Fredrics fordna stall voro nästan

tomma. Ifrån sistnämnde går båtar ifrån klockan 8 om mor-

gon till 9 om aftonen oafbrutet till och från Riddarehuset.

Jag begaf mig den vägen till staden och kansliet och samma
väg åter hem till mig om middagen, då jag gjort ifrån mig

min post, och passerade min afton hos frökenHausswolff, dock ej

utan inquiétude för natten, efter ryktena ökades om orolig-

heter; men den gick, Gudi lof, väl fort utan något uppträde,

och så hafva de öfrige dagar och nätter äfven gått, fast man
alltid lagt sig med bekvmmer. dock nu mindre, sedan man
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intet rolig, men aflupit med en tillgjord tranquillité och hemma
hos mig innan klockan 1 1 , efter jag ej vill hafva eller begära

ett kort eller pollett af polisen, som kallas carte de sureté,

och jag är nog ledsen, att man skall hafva något, som liknar

franska revolution.

Här synes nu tranquilt, och jag önskar det måtte så blifva.

Den 19 dennes skall Kungen resa till Örebro och Drottningen

skall blifva på Haga. Med undersökningen fortfares, men

det säges, att man just ej får rätt på någon af hufvudmännen,

ehuru öfver 100 personer skola vara häktade. Grosshand-

laren Lexow synes dock starkt graverad, som man vill på-

stå. Man säger, att Sigtuna stad satt sig emot grefve Fer-

sens begrafvande i Steningegrafven där; om det är sant,

vet jag intet.

Grefve Fabian Fersen är mycket accablerad och ligger

mest; hans fru ser ut som ett lik, men har mycken sinnes-

styrka. Från Vaxholm har jag på några dagar ej hört

något. Där är och bor grefvinnan Piper hos kommendant

öfverste Harald Ehrenhielm, 83 år gammal och mycket artig

alltid mot damer. Grefvinnan Meijerfelt reste i går till Loka.

— Fru Wrangel och baron Sparre bedja hälsa. I afton skall

jag vara hos grefvinnan Dohna, men jag tror intet, att fru

Wrangel kommer dit, efter hon förvärfvat sig en snufva i

söndags på en Kungsträdgårdsmiddag och -afton, fru Du-

rietz gaf i Kungsträdgården och De Geers salong. I morges

klockan 4 dog grefvinnan Ugglas. Hennes plågor hafva varit

svåra.
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52.

Bref från Örebro om tronföljarvalet och dess förhistoria; valet årsdagen af 1772

års RF; militärer om valet; den valdes familj; Armfelt i Ryssland; grefvinnan

Piper; rannsakningarnas resultatlöshet; mildhet mot Silfversparre; prestens i Qvi-

inge berättelse om Kronprinsens lik; förgiftningsryktena måhända utspridda i

politiskt syfte.

Stockholm den 23 Augusti 18 10:

Utdrag af ett bref från Örebro den 19 Augusti 1810 1
.

»Jag ansåg anekdoten om första ouverturen till Prinsen af

Ponte Corvo redan vara känd i Stockholm, efter den kom hit

med en, som lemnat hufvudstaden sednare än jag, och trodde

därföre ej nödigt tala därom, förr än jag af innehållet uti mitt

bref af den 13 fick anledning. Detaljerne, som jag fått här,

stämma i det mesta öfverens med dem Tit. meddelat mig;

jag skall därföre endast nämna det, som varierar och som

jag här har af en man, som plägar hafva säkra underrättelser.

Vid det första besöket har baron Otto Mörner sagt, att

han trodde sig förvissad, att en stor del af nationen skulle

vara för Prinsen, om han ville acceptera tronföljden, likväl

med förbehåll af religionsförändringen och antagande af vår

konstitution, hvilka villkor blifvit accepterade; därpå har baron

Mörner begärt, att kejsarens tanke skulle inhämtas, som lof-

vades honom om några dagar. När han då återkommit till

Prinsen, har han fått det svar, att kejsaren ej hade något

däremot att invända, men ville ej genera det fria valet. Baron

Mörner begärde då, för att blifva trodd här hemma, att få

tillkalla general grefve Wrede, hvilket bifölls.

Han begaf sig då till Wrede, upptäckte, (sedan han fått

hans parole att ej omtala hvad han ärnade meddela honom),

hvad han hade gjort, och bad grefve Wrede följa sig till

Prinsen. När de kommo dit, förnyade han sina framställ-

1 Från Örebro fick Hausswolff, som kvarstannade i hufvudstaden, mottaga åt-

skilliga bref om tronföljarevalet af sin systerson, dåvarande kammarpagen J. C.

von Schoting, författaren till ofvan införda berättelse om statskuppen den 13

Mars. Ur dessa bref, som måhända i annat sammanhang komma att offentlig-

göras, sände II. ofvanstående utdrag till Posse samt beledsagade det på samma

papper med de anmärkningar, dat. den 22 Aug., som följa därefter.
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ningar och uppsatte om dem en berättelse, som grefve Wrede

attesterade. Med denne återvände han hem och lemnade

den till excellensen von Engeström, som blifvit högst för-

undrad öfver dess innehåll. Sedan han rest från Paris, lärer

grefve Wrede för baron Lagerbielke upptäckt, hvad som före-

fallit, hvilken af förskräckelse varit färdig att dåna därvid.

Af hvem han kunnat få denna kommission, är mig alldeles

okändt, och jag bekänner, att jag ej kan begripa det.

Flere kommo väl hit med den idé att välja Ponto Corvo,

men de voro ej talrika, och hemliga utskottet arbetade ett

betänkande, som lärer tillstyrkt Hertigens af Augustenborgs

proponerande. Det var färdigt och lemnades till Hans Maj:t

lördagen den ii, men då hade tonen på tvenne dagar blifvit

ganska allmän för Prinsen af Ponte Corvo, och lördags afton

kom den omtalte kurir Fournier, hvars depéches lära inne-

hållit en mera bestämd önskan af kejsaren, hvilken likväl

ej sagt sig vilja opponera sig emot ett annat val. Betän-

kandet återlemnades då åtföljdt af dessa depéches till ut-

skottet, som i fredags den 17 afgaf ett nytt betänkande, i

anledning af hvilket i går Konungens proposition om Prinsen

af Ponte Corvo kom till ständerne. Den är väl skrifven och

lärer väl med denna post komma till Stockholm, tv den var

redan i går afton tryckt här.

I morgon blifver valet af den i 61 § riksdagsordningen

föreskrefne nämnd, och om tisdag den 21 Augusti själfva

tronföljarevalet, som jag intet tviflar på utfaller i enlighet

med Konungens proposition, fastän herr landshöfdingen Nils

Nilsson Silfverskiöld och några andra väl söka att krångla.

De particulariteter, jag nu haft äran meddela, beder jag ödmju-

keligen Tit. är god ej omtalar för andra än sine intimaste

vänner, pas cinq ou six de vos amis, ty jag vill intet basu-

nera ut, hvad jag får veta. Jag tror, att Adelns val till

nämnden blifver, som medföljande lapp visar».

Stockholm den 22 Augusti 1810.

I händelse, som man bör kunna sluta af föregående bref,

valet i går skett, så är det just den 21 Augusti, då riksens

ständer år 1772 antog regeringsformen, som då skulle grunda
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rikets själfständighet. Ack, min Gud, hvad skiften hafva vi

icke erlefvat, min nådiga Excellens, och hvad är det icke

för ett haf för våra tankar, när vi draga oss till minnes alla

förelupne händelser! Min salige moder sade väl, att »jag

vill ej minnas mer än det året jag lefver på för att ej finna

besynnerligheterna för stora», och jag tror, att på det hela

hade gumman ej orätt.

Om valet är skedt, så känner Eders Excellens det, så fort

som posten går från Örebro till Lidköping. Här säges nu,

att kurir är kommen därom, men jag känner det ej. En

militär person af de fältmarskalksämnen, som jag just ej

högt värderar, uppehöllt sig m}xket i går, huru förmån-

ligt det blifver för riket att få en militär prins och ej

en sådan ludi-magister, som Hertigen af Augustenborg, som

endast hänger näsan öfver boken och intet bryr sig om något

annat; men jag fruktar, att man säkert talar utur en annan

ton, om han rätt börjar gå på djupet med dessa hjältar, och

det samma hade äfven säkert händt, om den aflidne Prinsen

kommit till att styra, ty han såg allvarsam ut. Här skola

vara portraits af Prinsen af Ponto Corvo, dess gemål och

son, men jag har ej sett dem. Prinsessan är syster till

drottningen i Spanien, och de lära heta Clery, tror jag, och

vara från Marseille; man säger deras fader varit mäklare.

Jag menar, att jag uti mitt förra bref nämnde, hvad förmå-

ner som denna tronföljd skulle medföra. Ett octaveblad är

tryckt därom under titel »Utdrag af bref från Örebro». Det

kommer väl framdeles i våra tidningar.

Excellens Armfelt är nu åter i Finland. Man vill känna

här, att han ej blifvit mycket väl accueillerad i S:t Peters-

burg. Hans grefvinna är här i Stockholm och har nyligen

varit på Vaxholm hos grefvinnan Piper. Där har äfven

varit den sistnämndas barn några dagar, och den yngsta sonen

är ännu kvar. Duc de Pienne är äfven ofta där. Att döma

af hvad jag hört, så lärer ännu intet vara beslutit, hvar hon

ärnar uppehålla sig; men intet kan man taga henne fri ifrån

att icke ännu spekulera på att få spela en roll. Jag önskar

att jag bedrager mig, ty eljest tycker jag, att man borde väl

höra någon förestående resa på ett eller annat sätt omtalas.

I undersökningsprocessen höres intet det minsta. Jag har
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hört, att man är förundrad, det ej hans excellens Fabian

Fersen gjort någon process emot hofmarskalk Silfversparre

och militären, men af en konversation för några dagar, där

en lagkarl äfven var, inhämtades, att justitiekanslersämbetet

haft ett ämbetsmemorial färdigt emot honom, men att Hans

Maj:t yttrat, det han hade ordres ej med hårdhet förfara, och

således kan det ej ingifvas. Detta är äfven orsak, att hela

processen blifvit oformelig, och är obegripeligt, att när cirka

2,000 vittnen äro afhörda och ett så stort antal personer

häktade, som äfven blifvit hörda i saken, vet man ännu intet

rätta banemännen och alldeles intet spår på hufvudmännen.

Här är nu åter ett nytt rykte blifvit löpande rörande aflidne

Kronprinsens lik. En präst, jag vet ej hvilken af dem i

Qviinge har skrifvit till justitiekanslern och berättat, att man

förtegat vid öppnandet, det man ej eftersett liket, utan låtit

ådren gå upp och blodet rinna, så att mycket anledning är,

att han haft lif och förblödt sig. Ryktet har som vanligt

vuxit, och hvar och en lägger sitt till. Emellertid är ohyg-

geligt, att aldrig kan blifva slut med historier om detta

olyckliga fall. Saken kan vara i sig själf ganska vanlig hän-

delse, då man vid slagfluss öppnar åder, att den går upp

och rinner endast det, som är i den ådran, men hjärtat kan

ej trycka ifrån sig mera blod och förblödning således intet

äga rum. Jag har hört en medicus, just ej vän af Rossi,

som på detta sätt raisonneråt öfver saken, men jag har aktat

mig före att höra två, car Hippocrate dit oui, et Galien dit

non, och utom oförsiktigheten, hvarmed öppnandet skedde,

har det varit ett medicinas-doctors-krig och jalousie de métier

som förvärrat olyckan.

Allt skall nu hafva ett upphof i världen, det är tydeligt,

och hvem vet, om icke hela spelet ifrån början kommit däraf,

att man ville indisponera Kronprinsen emot personer, som

vid valet yttrat sig mindre benägna för honom. (Hans död

var nu en sak, som ingen kunde föreställa sig, och bör således

i den planen undantagas.) De ville därigenom hindra deras

influence i en framtid, i tanka att själfva få blifva betydande.

Någon katthjärna tör då påhittat historien om gift, och man

trodde förmodelig intet, att det skulle leda till de ytterlig-

heter, som det gått. Det är icke utan, att här finnas män-

För hundra år sen. I 6
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niskor, som hysa dessa tankar om det hela. I alla fall blef

excellensen Fersen ett oskyldigt offer, ty han satt ej på

Riddarehuset och röstade således hvarken mot eller med,

och hans broder, som satt för familjen, har, som mig är sagdt,

ej heller yttrat något i saken. Af en konversation för en

tid sedan har jag tagit detta, och torde hända, att häruti

ligger den svårighet, man hafver få reda på hufvudmännen,

som de små agenter ej själfva känna. En förbannad plan

var det hela, och det blifver det vissa af saken. Var nådig

behåll alla dessa reflexioner och äfven utdragen af brefven

från Örebro för sig själf, ty för Eders Excellens har jag

aldrig något hemligt, och som jag får dem åter, får jag i

en framtid se, om jag hasarderat för djärfva tankar eller ej.

Kanske lefver jag intet, när det upptäckes, och således

onödigt gömma.

53.

Amiral Saumarez vid underrättelsen om tronföljarvalet; engelska flottan vid

Hanö; justitieombudsman och opinionsnämnd; väderleken; enskilda nyheter.

Vendelsö den 24 Sept. 18 10.

Utdrag af ett bref från Vexiötrakten af den 13 Septem-

ber 1 8 10.

— — — »I går träffade jag konteramiralen Krusenstierna,

som haft den kinkiga kommission att prevenera amiral Sauma-

rez om tronföljarevalet.

Ehuru han å sin principals vägnar ej så särdeles goute-

rade det, utan tydeligen låtit förstå, att han hellre sett Gustaf

Adolphs son komma i fråga, hvilket ock på högre ort af

Krusenstierna blifvit framfördt, trodde ändock den sist-

nämnde, att engelsmännen ej oroa oss. I Blekingen vid Hanö,

där engelska flottan allt har sin station, draga de angrän-

sande mycken fördel af deras läge. Alla förtäringsvaror äro

enormt betalta, [till] exempel 20 skilling för en kanna stic-

kelbär och så i proportion.
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Engelska officerare äro ofta i land hos närbelägne herr-

skaper, och dem visas kontrahöflighet. En af mina bekanta,

som i förra veckan varit åt Carlshamnstrakten för att besöka

anhöriga, har med dem och deras grannar, ett stort sällskap,

varit budne på en stor middag hos amiral Saumarez på
Victory, hvarest dansades både för och efter måltiden.» —

Jag har sedan min hitkomst ej haft något bref från Örebro,

men hitkommet främmande har berättat, att riksens ständer

ånyo valt baron Mannerheim till justitieombudsman, och

att opinionsutskottet eller -nämnden varit tillsammans att

yttra sig öfver högsta domstolen. De lära vara missnöjde

med justitierådet Strokirch, men ej kunnat komma längre

med honom, än att han fått en liten correction. Deras

Maj:ter lära inflyttat till staden, emedan rummen varit endast

sommarrum, och de hafva ej förväntat det vackra väder,

som nu är. Vi profitera ock däraf allt hvad möjeligt är, och

jag är ålagd blifva här kvar För nådiga hågkomsten af den

9 aflägges vördnadsfull tacksägelse, och beklagar jag fru

grefvinnans sjuklighet och önskar hjärteligen få höra bätt-

ring samt anhåller om min respekt.

Af hitkomne tryckta tidningar har jag sett, att grefvinnan

Ulla Fersen slutat sina dagar den 17 i denna månad. Jag
hörde innan min afresa från staden hennes plågor beskrifvas

på ett sätt, att jag tycker dess systrar böra vara glada elän-

det slutat, men jag har en bedröfvelig erfarenhet, hvad sista

moment är svår, ehuru preparerad man än är därpå.
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54-

Utförlig beskrifning på Fersens begrafning; kritik af tidens taktlöshet; svaghet

för uniformer; Mannerheim d. 20 juni; hofvet på Nytta och Nöje och på Ama-

ranterorden; krigsförklaringen mot England; Kronprinsessans hemresa; rykten

från Portugal.

Stockholm den 6 December 1810.

Natten mellan den 29 och 30 November infördes ifrån Ste-

ninge sätesgård framlidne herr riksmarskalken grefve Fersens

lik på en med svart kläde betäckt vagn, och det uti största tyst-

het. Det lärer ankommit till tullen om morgonen klockan 4,

och var där polisbetjänter närvarande, som betäckte färden

ifrån Norrtull till Riddareholmskyrkan, där liket nedsattes uti

Wachtmeisterska grafven.

Man påstår, att general Adlercreutz i ett sällskap yttrat,

att man burit sig dumt åt, då man satte hemlighet uti införan-

det och ej lät det komma på ljusa dagen, men andra tycka

det var försiktigast, efter man i dessa upplysta tider får und-

vika allt, hvad som kan gifva det af opinion kallade hederliga

folket och i de flestes tanke pack anledning att samlas, i syn-

nerhet som excellens Fersens massakrerande gaf ett öppet

prof [på], hvad en samlad militär kan freda.

Liket förblef uti grafven till den 4 om morgonen, då det

i lika tysthet transporterades till riksmarskalksrummen och

sattes i det lilla kabinettet, som öfverstekammarherren eljest

hafver till sitt ämbetsrum. Det var draperadt och med silf-

verskir festoneradt samt upplyst med vaxljus. På högra sidan

om kistan stod ett bord med de kungl. orden och på vänstra

ett med riksmarskalksstafven, alla på sina särskildte dynor.

Stånddrabanter hade vakt vid likrumsdörren till salen. Alla

till procession budna och hörande personer samlades i riks-

marskalks- och förra hofmarskalksrummen klockan 1 1 , och

utom de kungl. stallvagnarna och deras, som kommo i egna,

hade riksmarskalksämbetet tingat herrskapsvagnar till deras

förande, som kommo till fots, hvilkas antal säkert var ganska

stort. Allt eftersom man samlades, var en déjeuner å la four-

chette, som förtärdes rundeligen på stående fot och i fenster,
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småbord eller tallrikar på knä etc. artiga attituder. Som jag

har min gamla vana att, innan jag reser i en hofceremoni,

där fråga är om osäker tid [att] vara i köld, förtära något

hemma, så behöfde jag intet, utan besåg apetiten, dock utan

förundran, efter jag känner det goda folkets vana.

Vid pass klockan 1 2 satte man sig i marsch. Prestaf för

liket var öfverstekammarherren friherre Hamilton, som åkte

i hofvagn med 6 hästar. Rikshärolden med sina officianter

åkte i en med ett par, därefter kom jag i en med ett par

och förde på en dyna riksmarskalksstafven. Vid uppropet

nämndes, att en hofjunkare skulle vara mig följaktig, men
den syntes intet. Öfverstekammarherren med en stor blå

kappa och hatt på hufvudet i vagnen förundrade mig något,

det bekänner jag, efter han eljest har god takt. Jag var väl

underklädd och behöfde således intet kappa, och när han vid

kyrkdörren såg mig, chapeau bas och utan slängkappa, satte

han sin hatt i fråga, som jag rådde taga af. Oaktadt eko-

nomistallmästarens kringlöpande på yttre borggården och en

hes fodermarsks väsende med ett papper i handen, som jag

tror han ej kunde läsa, var en sådan oordning med stallvag-

narna, att jag stod tillräckelig tid midt för högvakten, innan

den vagnen anlände, som jag skulle hafva, och ordensvagnen

med 6 hästar, som bort gå framför liket, kom strax efter

det. Kistan. bars af lifdrabanter. De voro 16, ty kistan har

varit faselig tung och var oformelig stor, emedan hon var

af ek och gjord till foder för den, som kroppen låg uti och

hvilken öfver sommaren stått i en med bräder fodrad jord-

graf i trädgården på Steninge. Öfverstekammarjunkaren

grefve Oxenstierna var prestaf för sorgfolket, och ordens-

kanslern anförde serafim. Som han ej äger någon ekipage,

hämtades han med en hofvagn, bespänd med 6 hästar.

Uti kyrkan hade man släppt in så mycket folk, mest kvinn-

folk och tross, att där knappt var rum för processen. Till

detta tidehvarfs eftertänka hörer, att man vid kronprins Carl

Augusts begrafning uttagit utur kyrkan alla de af valnöte-

träd apterade bänkar, som drottning Ulrica Eleonora den

yngre skänkte; men kyrkan har ej sedan blifvit satt uti ord-

ning, utan de nakna trädbänkarne stodo där huller om buller.

Ty denna konungarnas begrafningsplats nyttjas nu, sedan för-
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samlingen är lagd under Storkyrkan, till predikoställe för

någon del af garnison; och när rikshärolden nu skulle åter-

uppsätta aflidne herrar serafimerriddares vapen, voro väggarne

ännu intet rengjorda från den grönska och svärta, som var

påstruken vid nämnde begrafning att föreställa cypresser och

öka felande draperi, utan detta sednare måtte i förra veckan

i största hast uti kylan nu göras. Kyrkan var nu artigt de-

korerad af Sterky med svart kläde och silfverfransar, och

predikstolen med det vanliga hermelinstäcket behängd. Dok-

tor Murray hölt predikan, och den var vacker samt målade

fasan af dödssättet. Personalierna voro rätt vackra. De upp-

lästes af ordenssekreteraren, därefter skedde jordfästningen,

hvarpå liket bars uti den Wachtmeisterska, nu Fersenska

grafven och nedsattes där.

Hela vägen ifrån Slottet var besatt med trupper af alla

regementer, som äro här, och man har sagt mig, att de alla

hade skarpt laddadt. Små detacherade hästpatrouilles gingo

fram och åter, och man kunde nästan anse sig i belägrings-

tillstånd. Hade dessa försiktighetsmått varit den 20 Juni, så

hade packet ej kommit till utbrott af den dem inblåsta illgär-

ning. I alla fall är det rysligt påtänka, att man i ett land,

som varit kändt för ära, redlighet och tystlåten ordning vid

ceremonier, nu måste vid glada eller sorgeliga ceremonier

sätta sig i försvarsstånd. En del fysionomier af de gapande

voro litet contrabande, det bekänner jag uppriktigt. Nog om
det rysliga och sorgliga.

Råge för uniformers bärande vid alla tillfällen betager all

ton och takt. Kommendörer af Svärdsorden voro de flesta

i uniform, som bort vara svartklädde, men de, som hade takt,

voro det. Deras excellenser samteliga voro dock svarta, och

en af dem, serafim, gjorde sig en heder berätta, att han lån t

sin påhafvande dräkt af hökaren Engel. Jag kunde ej under-

låta markera min förundran höra dylikt, och hans excuse

blef alltid för mig lam. Justitieråderna voro alla i sin med
guld broderade uniform och stöflar. Det är sant, en del af

dem behöfver hafva en stämpel för att synas vara af qualité,

men en uniform på skrifvare är något, som jag just fräser

åt. Min otäcka tunga var där äfven framme, och man ur-

säktade sig med att hafva frågat statsministern för justitien,
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som opinerat för uniformen. Jag vill hoppas, att denne

herre förstår sig bättre på lagen än på etiquettes, och i sam-

ma tanka är jag om justitiekansleren, som är kommendör af

Nordstjerneorden och nevö till grefve Fersen, men dock var

i sin broderade uniform, svarta underkläder, ändtelig ock

stöflar, det förstås i denna upplyste tiden. Han fick äfven

litet påskrifvit af en viss tunga, som aldrig kan tiga. Kloc-

kan 2 var man utur kyrkan, där procession vid dörren

skiljdes åt. Murray hade redan predikat hälften af sin pre-

dikan, när den sista delen af processen var i kyrkan.

Nu borde jag väl sluta med att vidare anföra om begraf-

ningen, men jag fant en eller annan person för sin rang där

buden och närvarande, som jag ej velat byta med, och ibland

dem högste ombudsmannen, hvilken vid uppträdet den 20

Juni var på Riddarehustorget, och det finnas de, som påstå,

att han yttrat de orden: »Nzi går det för långt.» Jag bör

afbryta hela denna berättelse för att ej gå för långt uti mina

reflexioner och gör det nu äfven.

Uti mitt förra [bref] hade jag den äran nämna, att Deras

Maj:ter och Deras Kungl. Högheter voro på Nytta och Nöje.

Man påstår, att den fransyske ministern d'Alquier gjort hans

excellens Oxenstierna en ample compliment öfver epilogen

och hans kännedom af språket. Den blef ganska väl spelt,

och onekeligen var hoffröken Sophie Silfversparre den, som

spelte bäst, och hennes röst är ganska vacker i det, som var

att sjunga. Brukspatron Lorichs' dotter, fröken Amalia

Lorichs, var äfven rätt intressant jämte amiral Stedingks

stjufdotter, fröken Hierta. De prononcera språket som infödda

fransyskor. Grefve Adolph Schwerins grefvinna, född Ram-
say, var Clio. Emot språket har jag intet att säga, men
hennes gestes, att mycket höja på tåändan och för mycket

fakta med armarna, gjorde hennes spel mindre behageligt.

M:lle Arppe var Terpsichore och dansade charmant, men är

intet vacker. På det hela var det alltid ett vackert spec-

tacle, och föreställer jag mig, att Kronprinsen varit nöjd där-

med. Hans Maj: t, som vid ankomsten syntes mycket matt,

upplifvades synligen. Vid bortgåendet följde Kronprinsen

med honom utan kappa och gick nästan baklänges trapporna

utföre för att understödja Konungen. De äro branta och
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smala, så att de plåga en stark, ännu mer en på knäna svag

person. Efter spectaclet var där bal och souper, som jag

var nog filosof eller ekonom att ej bevista, efter den kostade

4 rdlr banko. Ehuru dyrt här är, så kan jag dock litet

längre framföda mig med dem än endast en afton.

I går var den stora Amaranterorden samlad, och Hans

Kungl. Höghet Kronprinsen benådade den med sin närvaro

och emottog den stora dekoration samt åtog sig efter Konun-

gen protektion. Samlingen var ganska talrik. Alla damerna

voro hvitklädda, och 20 af dem, de vackraste som äro i orden

af fruar, fröknar och m:lles, hade öfverenskommit att vara

med blomstergirlander på hufvudet och äfven kläderne gar-

nerade med blomster. Stormästaren baron Fleming med

ordens högre ämbets[män] mötte, när Prinsen steg utur

vagnen, och på första perron stodo alla damerna. Kammar-

herren Lilljenheims fru och bryggaren Westmans, två näst

Fersens och Koskullska damer vackra personer, presenterades,

och Prinsen gaf dem högra och vänstra handen och fördes

af dem uppför trapporna och in uti stora salen, där alla

damerna stodo främst och herrarna bakom dem. Hans Kungl.

Höghet beneventerades af baron Fleming med ett kort tal,

och fröken Silfversparre, fröken Lorichs och fru Wolgenau

med baron Boije och en officer till sjöngo airer och choeurer

till detta höga tillfälle. Fröken Rosensvärd dansade en solo

och lemnade en lagerkrans, hvarefter rätta balen började,

och Prinsen var där en timme samt reste så tidigt, att han

skulle träffa Konungen innan coucher. Balen var en riktig

fete och kostade hvar karl 2 rdlr banko, ty ordenskassan

betalar öfverskottet. Souper var intet magnifik, utan efter

vanliga stadgar tarfvelig, ty som Hans Höghet ej skulle

soupera där, behöfdes ingen magnificence.

För nådiga hågkomsten af den 25 November aflägges

vördnadsfull tacksägelse. Ännu har jag ej hört, att fröken

är anländ, men jag förutser, hvad bortresan skall kosta på

herrskapet, och önskar, att den ej måtte för mycket uppröra

fru grefvinnans krämpor.

Man tror, att statsrådet varit brydt med det krig, som är

förklaradt England, men torde hända, att förlägenheten blifver

större framdeles, då engelska fartygen nästa år kunna hålla
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våra farvatten. Bomullstyger äro något höjde, men kaffe

och socker håller det pris som kort före krigsförklaringen.

Den 1 7 November säga tyska avisorna, att Kronprinsessan

kommit till Bruxelles. Här går ett rykte, att engelska

[armén] fått stryk i Portugal och inskeppat sig.

55.

Postgången; ordensutmärkelser; Kronprinsen och Änkedrottningen; Kron-

prinsessans resa till Sverige och resvägen inom landet; grefvinnan Piper; pris-

stegringen och kriget med England; middag hos Kronprinsen; dennes bostad på

Slottet och skyldighet att inlösa möbler; hans växlar i Hamburg; f. d. Konungen

i England; ifrågasatt extra rotering.

Stockholm den 13 December 18 10.

Fröken Louise är sedan i förrgår afton här och mådde i

går väl, utom liten fatigue af svårt väglag. Det var mig en

ljuflig förnöjelse få munteliga tidningar ifrån Eders Excellens

och om dess hälsa, men jag beklagar, att fru grefvinnans är

vacklande. Denna tid af året är äfven svår för dem, som

äro sjukliga, och just dessa dagar, då starrbracket börjar.

För herrskapets nådiga hågkomst afiägges vördnadsfull tack-

sägelse och anhålles om min respekt till fru grefvinnan.

Jag gör mig intet hopp att innan postens afgång i dag få

se något bref ifrån Eders Excellens, ty väglaget hindrar

postens jämna gång. Det af den 2 dennes kom ej förrän

den 11 dennes mig till hända. Posten hade den 10 sent

anländt. För det får jag den äran tacka och kan lättelig

föreställa mig den tomhet frökens afresa lemnat.

Gamla Delisle trodde jag vara död för flera år sedan,

och på den räkningen var jag förundrad öfver hans deko-

ration. Jag tror honom ej heller nu mera hafva den influence,

som han kanske förr kunnat hafva i det landet. I alla fall

missunnar jag honom intet sin dekoration. Ehuru jag i mitt

bref den 26 november nämnde, att antalet af dekorationer

var stort, fant jag dock af avisan, att det var mindre än
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första berättelsen, och får således bedja om förlåtelse. Utan

att klandra tycker jag några kunnat vänta, och på det hela

kunde indragning ske, ty öfverflödet nedsätter värdet.

Om än Kronprinsen själf budit Änkedrottningen, tror jag ej

att hon kommit, åtminstone har jag af någon hört det, som
jag tror kan känna les allures. Man slutar ej i beröm öfver

det bordet och huru full af attentioner han varit.

Bref af den 5 December omtala, att den nedsände hofsta-

ten slitit ondt på vägen, i synnerhet uti Småland, där vä-

garna varit djupa; de i går ifrån Köpenhamn innehålla, att

man där dageligen väntade tidning, att Kronprinsessan vore

kommen till Hamburg. Man har sagt mig, att Prinsen tror,

det hans gemål kan vara här i slutet af denna månad.

Grefvinnan Adolph Piper lärer ärna tillbringa sin tid på

Löfsta; nu har jag ej hört henne omtalas. Hennes bref till

Kungen var ganska väl skrifvet. Jag vill ej tala om den

sämre klassen, men här finnas de af bättre, som ej kunna

låta henne vara i fred, utan att med indiskretion tala om
dess person. Jag har gjort flera försök att få träffa grefvin-

nan Augusta, men ännu har det ej lyckats mig. Vid första

tillfälle skall jag åter göra ett och säkert framföra hälsnin-

garna.

Man har just här intet ökat priset på socker och kaffe,

men alldeles intet slagit af. I händelse af pretention att här

bränna kolonialvaror som på andra orter, kan man ursäkta

sig med, att konstitution är däremot, och således är man nå-

got tranquil. Man smickrar sig med att hafva tillräckeligt med
salt i landet, och hvad öfverflödsvaror beträffa, blifver för

dens räkning, som vill hafva dem. Viner stiga jämt, så att

den, som ej kan vara utan det, blifver framdeles att beklaga.

Man tror dock ej, att denna ställning kan vara länge, men
som man under hela detta krig aldrig kunnat göra några ut-

räkningar, lemnar jag åt framtiden att det utveckla. Kun-

gens i England sjukdom tror jag kommer att påstå, så länge

ministeren behöfver för sina planer att låta hans inaction

vara. Köpmansknep kan man aldrig uträkna, och öfver-

amiral Ehrensvärd i sin resebeskrifning torde ej hafva så

orätt, då han säger, att det, som gör alla länders olycka, äro

köpmansspekulation er.
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Jag börjar frukta, att biskop Weideman tagit öl för ärende

och glömt sitt löfte om dosan. Vill dock hoppas, att den nu

framkommit, och redan är försökt, huru snus smakar utur

den.

I går hade jag den nåden vara befalld till middagen hos

Kronprinsen. Sällskapet var ganska litet, ty med Prinsen och

hans tvenne svenska kavaljerer, gref Gustaf Mörner och rytt-

mästar Hierta, samt en fransysk doktor voro vi 9 personer.

Gamla Schulzenheim och jag, grefve Axel Mörner, öfverste

Schulzenheim och Gustaf Sparre, kapten vid Lifregemen-

tets grenadierkår, voro de främmande. Middagen var god

utan onödig öfverflöd hvarkan i mat eller dryck, konver-

sation var general i ämnen, som något hvar kunde del-

taga uti, och Prinsen har en gåfva sätta hvar och en a son

aise. Han liknar verkelig i amabilité salig Kungen och talar

med kunskap i de ämnen, som förekomma. Klockan vid

pass V2 5 kom man till bords, och nära en timma sutto vi.

Sedan konverserades till efter 6, då Prinsen retirerade sig,

och man begaf sig från Slottet.

Prinsen lärer hafva valt för sig de rum, Drottningen såsom

hertiginna bebodde, och lemnade dem [som] Konungen haft,

till sin gemål. Grefve Gustaf Mörner sade mig, att man
uppgjort en räkning för Prinsen på ameublement för dessa

rum, 22,000 rdlr banko, som man påstår han bör betala. Jag

hade trott, att kronan borde betala allt detta, och det hade

Prinsen äfven trott. Han skall vara ledsen ej hafva känt

det, innan han kom hit, ty då hade han lättare kunnat få

sina behofver och för bättre köp.

En annan berättelse har jag fått, äfven i finansvägen, som

jag visst tror vara sant eller åtminstone sannolik, efter det

är en köpmans knep.

Prinsen har haft i Hamburg sex hundrade tusend hambur-

ger banko [att] draga in därifrån. Konsulen Signeul, som

för svensk räkning är det i Paris, som alltid varit känd för

jacobinerprinciper och har haft flera dylika vänner, procure-

rar sin vän Schwan, kompanjon med Schön, hela detta för-

troende. Man påstår, att de drogo in alla dessa på en gång,

hvarigenom de fingo växelkursen i sina händer, och höllo ihop

som judar, så att alla dessa uppköptes på en postdag af några
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få på börsen. Nu säges, att Prinsen fått känna knepet, och

att Signeul fått ordres resa. Det vissa [är], att han är rest.

Hade jag haft förtroende, så hade jag gifvit det rådet [att] lemna

hela saken till presidenten i statskontoret och gjort det an-

svarigt för summan, som det kunnat på utrikes ort nyttja.

Af ett bref ifrån Hamburg den 4 dennes ses, att Prinsessan

den dagen varit väntad till Bremen; således kan hon ännu

intet vara i Sverige. — Västra posten är nu kommen, och

får jag aflägga vördnadsfull tacksägelse för nådiga hågkom-

sten af den 6 dennes, med fägnad att dosan lyckligen fram-

kommit, och ännu större är min glädje att kunnat bidraga

till Eders Excellens' nöje, och att det blef för bättre köp, än

jag först bjöd.

På intet ställe i världen tror jag, att grefven af Gottorp

kan göra mindre ondt än i England, och således får han vara

där i den inrättade gardemeuble för prinsar. Man tror sig

känna, att han skall vara mycket nöjd där; men det torde ej

vara länge, förr än en fluga stuckit honom. Nu lärer han

dock hafva svårt komma därifrån utom såsom parlamentär.

Gud bevare oss ifrån att få honom till Gottland och där blifva

den andre Severin Norrby.

Jag har haft svårt begripa, hvarföre man ej tagit vägen åt

Vänersborg med Prinsessan, där inga backar är, utan den

faseliga åt Alingsås. Man tror, emellan oss sagdt, att det

sker, efter vice landshöfdingen Lars Hierta skulle då vara

generad att ställa i ordning landshöfdingehuset, som lärer

vara tomt. För goda ord och betalning, som kronan fått er-

sätta, hade jag lånt möbler och lätteligen arrangerat det.

Till fru grefvinnan anhåller jag om min respekt. Min

vördnad för Eders Excellens är oaflåtelig.

Nu snart lärer ett cirkulär afgå till vederbörande, att all

oroterad jord bör undergå en provisionel extra rotering af

personer emellan 20 å 45 år. Jag gifver emellertid en con-

fuse idé därom.
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Adelsvärd, Erik Reinhold, f. 1778, d. 1840, friherre, hofstallmästare;

slutl. statsråd, grefve. 1S9.

, Maria Henrietta Augusta, f. Piper 1781, d. 1809; gift med
hofstallmästaren frih. Erik Reinhold A. 187.

ÄDLERBETH, Gudmund Göran, f. 1751, d. 1818, kansliråd; sedermera

statsråd, friherre. 93, 114, 115.
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, Gustaf Magnus, f. 1775, d. 1845, ryttmästare; slutl. generallöjt-

nant. 19, 20, 40, 155.

, Margareta Beata, f. von Engeström 1770, d. 1855, gift med
generalmajoren frih. Carl Johan A. 234.

, Thomas Henrik, f. 1760, d. 1827, major; slutl. öfverste. 82, 83.

Adlersparre, Georg, f. 1760, d. 1835, öfverstelöjtnant; sedermera stats-

råd, generalmajor, landshöfding i Skaraborgs län, grefve. 7, 8, 31, 35,
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174, 175, 1S2, 184, 192.

, Lovisa Magdalena, f. Ljnroth 1784, d. 1866, gift med statsrå-

det Georg A. 175.

Adolf Fredrik, konung af Sverige, f. 1710, d. 1771. 94, 125, 148, 193.

Ahlberg, Rudolf Hodder, f. 1728, d. 1793, ryttmästare; slutl. öfver-

ste; adlad Stiernsvärd. 160.

Alexander I, kejsare af Ryssland, f. 1777, d. 1825. 71, 73, 171, 206.

Aloi\Eus, Frans David von, f. 1769, d. 1831, rysk diplomat, verksam
i Stockholm 1796— 1808. 78, So.

Alquier, Charles Jean Marie d', f. 1752, d. 1S26, baron, fransk

minister i Stockholm 1810— 11. 247.
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Amalia Fredrika af Hessen-Darmstadt, arfprinsessa af Baden, f. 1754,

d. 1832, Gustaf IV Adolfs svärmoder. 61, 202.

Amalia Maria Charlotta, prinsessa af Sverige, f. 1805, d. 1853. 165.

Aminoff, Johan Gabriel, f. 1767, d. 1828, generaladjutant; sedermera

generalmajor, 139.

Anckarcrona, Gustaf, f. 1766, d. 1809, vice korporal vid lifdrabant-

kåren. 8.

Anckarsvärd, Carl Henrik, f. 1782, d. 1865, friherre, kapten; slutl.

generaladjutant. 4, 86, 116, 136.

. Michael, f. 1742, d. 1838, friherre, generalmajor, landshöfding i

Kalmar län; sedermera generallöjtnant, grefve; landtmarskalk vid 1809

års riksdag. 86, 94, 95, 98, 101, 108, 116, 119, 120, 134— 136, 195.

Arfvedson, Carl Christofer, f. 1735, d. 1826, kommerseråd. 138.

Arfvedsson, Elias, f. 1775, d. 182 1, major; slutl. generaladjutant. 62,

63- 96 > !45-

Arfvidsson, Niklas, f. 1747, d. 1813, grosshandlare i Göteborg, bruks-

patron, bergsråd. 168.

Armfelt, Gustaf Mauritz, f. 1757, d. 1824, friherre, general; slutl.

finsk grefve och ordförande i finska komitén i Petersburg. 6, 63, 71,

73, 107, 116, 140, 151, 171, 177, 189, 203, 213, 240.

, Hedvig Ulrika, f. De la Gardie i 761, d. 1832, gift med gene-

ralen frih. Gustaf Mauritz A. 240.

Arnell, Lars Fredrik, f. 1785, d. 1852, löjtnant; slutl. öfverste. 19.

Arppe, Charlotta, m:lle. 247.

Aurivillius, Samuel, f. 1721, d. 1767, professor i Uppsala. 127.

Baker, Sir Thomas, d. 1849, konteramiral i engelska flottan. 141.

BaTTram, Herman, f. 1765, d. 1823, förste expeditionssekreterare, hand-

sekreterare hos kon. Carl XIII; sedermera titul. statssekreterare, fri-

herre. 144.

Beck, Becker, se Bäck.

Beck-Friis, Joachim, f. 1722, d. 1797, grefve, riksråd. 160.

Beckmarck, Johan Julius, f. 1764, d. 1847, expeditionssekreterare, kans-

lerssekreterare vid Uppsala universitet; adlad Fredenstam. 126.

, Maria Fredrika, f. Munck af Rosenschöld 17S4, d. 1828; gift

med expeditionssekreteraren Johan Julius B. 126.

BELGioioso, Louis de Barbiano et de, grefve, romersk-kejserlig minister

i Stockholm 1763— 70. 114.

Bennet, Wilhelm, f. 1757, d. 1824; friherre, öfverste; slutl. generallöjt-

nant, president i kammarkollegium. 123, 138, 148.

Benzelius, Henrik, f. 1689, d. 1758, ärkebiskop. 148.

Berchner, Hedvig von, f. 1741, d. 1815, fröken. 117, 138, 148.

Bergencreutz, Lars Algerus, f. 1753, d. 1821, öfverste. 37.

BERGENSTRÅLE, GUSTAF, f. 1771, d, 1829, öfverstelöjtnant, kabinetts-

kammarherre; slutl. generalmajor, friherre. i89.

Berger, Johan Niklas, f. 1763, d. 1819, öfverstelöjtnant. 18, 40, 41.

Bergstedt, Erik, f. 1760, d. 1829, kansliråd; sedermera statssekreterare.

118, 144, 192,
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Bernadotte, Jean Baptiste Jui.es, prins af Ponte-Corvo, f. 1764,

d. 1S44. 61, 70, 83, Se vidare Carl Johan.

BERZELius, Jöns Jakob, f. 1779, d. 1848, professor. 220.

Beyer, Gustaf, f. 1775, d. 1852, provinsialläkare, portugisisk general-

konsul. 114.

Biberg, Nies Fredrik, f. 1776, d. 1827, kronprins Gustafs lärare; sedan

professor i Uppsala. 111, 113.

Binder- Kriegeestein, Käre von, baron, österrikisk chargé d'affaires

i Stockholm 1803— 13. 6r, 114, 132, 141.

BiEEKE, Gustaf Thure, f. 1762. d. 1833, grefve, f. d. kornett. 102.

, Sigrid, f. 1769, d. 1818, fröken. 170.

Bjurbäck, OeoF, f. 1750, d. 1 81 1, biskop i Carlstad. 184.

Beom, Isak Reinhold, f. 1762, d. 1826, justitieråd. 117, 144, 172, 213.

BeomstedT, Anna Sofia, f. 1778, d. 1858, hoffröken, gift 1809 med ge-

nerallöjtnanten grefve Claes Horn af Åminne. 110, 162.

BoijE, officer, ovisst hvilken. 86.

, friherre, officer, ovisst hvilken. 248.

Bonaparte, se Napoleon.
Bonbaron, abbé, kaplan hos apostoliske vikarien abbé Gridaine. 132.

Bonde, Nils, f. 1685, d. 1760, grefve, landshöfding i Södermanlands län.

229.

, Nils, f. 1731, d. 1816, grefve, kammarherre. 150.

BoRGENSTiERNA, Carl, f. 1755, d. 1816, generaladjutant, ståthållare på
Gripsholms slott; sedermera generalmajor. 36, 60, 76, 233.

BouiLLÉ, Francois ClaudE Amour DE, f. 1739, d. 1800, markis, ge-

nerallöjtnant. 7.

Brahe, Aurora Wilhelmina, f. Koskull 1778, d. 1852; gift med grefve

Magnus Fredrik B. 104, 187, 188.

, Magnus, f. 1790, d. 1844, grefve, kornett, slutl. generallöjtnant,

riksmarskalk. 83, 169.

, Magnus Fredrik, f. 1756, d. 1826, grefve, excellens. 123, 169,

187— 189, 195.

BranTing, Maria Regina, moder till generalamiralen J. af Puke. 160.

Breteuil, Louis Charles Augustele Tonnelier de, f. 1730, d. 1807,

baron, fransk ambassadör i Stockholm 1763—67. 114.

Brooke, Sara, f. Cuthbert, änka efter en engelsk öfverste; gift 1810

med öfverstelöjtnanten frih. Otto Wilhelm Klinckowström. 113. 132,

231-

Brummer, Johan Magnus, f. 1754, d. 1824, major. 112.

Brändström, Per, f. 1771, d. 1833, öfverste; slutl. generallöjtnant, fri-

herre. 35.

Bunge, Carl, f. 1763, d. 18 12, friherre, öfverste, förste stallmästare hos

hertigen af Södermanland; slutl. generalmajor, minister i Wien. 110.

, MÅRTEN, f. 1764, d. 1815, grefve, öfverhofjägmästare. 88.

Burr, Aaron, f. 1756, d. 1836, vicepresident i Förenta Staterna. 114, 132.

Bäck, Carl Fredrik, f. 1727, d. 1791, traktörsålderman; iunehafvare af

ett efter honom uppkalladt värdshus vid Norrtullsgatan, vanligen dock
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oriktigt benämndt Beckers värdshus. (Jfr K. F. Werners uppsats »Norr-

tullsgatan och dess omgifningar» i Samfundet S:t Eriks årsbok, 1904,

s. 89). 4, 10, 81.

Bökman, Johan Casten, f. 1767, d. 1829, major. 5, 6.

BörTzell, David, f. 1722, d. 1798, glasmästareålderman i Stockholm,

hofglasmästare. 172.

, Johan Abraham, f. 1763, d. 1850, statssekreterare; sedermera vice

president i kammarkollegium. 172.

Carl, hertig af Södermanland, sedermera konung Carl xiii, f. 1748, d.

1818. 17, 22, 26, 27, 34, 39. 4i, 46, 54» 5 6 » 58—60, 62, 63, 67, 7°. 72,

78, 82, 83, 88—92, 94, 95, 98, 99, 101, 103— in, 114— 116, 118— 120, 122,

124, 125, 12S— 132, 134—136, 138, 139, 141, 143. 144. 146, 148, 15 1—
153, 161, 166, 167, 170—172, 174, 182, 183, 187, 1S9, 191, 193, 196,

198—200, 207—211, 213, 214, 220, 224, 229—231, 237, 241, 243, 247,

248, 250, 251.

Carl August (Kristian August, hertig af Augustenburg), kronprins af

Sverige, f. 1768, d. 1810. 106, 153, 154, 167, 171, 174, 175, 192—194,

196—200, 202, 207, 214, 219, 225, 230, 232, 233, 241, 245.

Carl Gustaf, hertig af Småland, f. 1782, d. 1783. 147.

, storfurste af Finland, f. 1802, d. 1805. 207.

Carl Johan, kronprins af Sverige, sedermera konung Carl XIV Johan.

(Jfr Bernadotte.) 189, 238—240, 247, 248, 250—252.

Carlström, Henrietta, f. Posse af Säby 1781, d. 181 2; gift med kap-

tenen Johan Georg C. 189, 211.

Carnegie, David, anställd hos John Hall d. ä. och d. y. i Göteborg.

165.

Carpelan, Wilhelm, f. 1778, d. 1829, friherre, protokollssekreterare;

sedermera statssekreterare, slutl. öfverpostdirektör. 11, 201.

Caulaincourt, Armand Augustin Louis de, hertig af Vicenza, f. 1772,

d. 1827, fransk ambassadör i Petersburg. 82.

Cederborgh, Hedvig Eleonora, se Rosensvärd.

Cederhielm, Germund Ludvig, f. 1755, d. 1841, friherre, major; se-

dermera öfverstekammarjunkare. 189.

Cederström, Bror, f. 1754, d. 1816, friherre, generallöjtnant, president

i krigskollegium, 8, 31, 55 71, 73, 202.

, Christina Charlotta, f. Mörner af Morlanda 1760, d. 1832,

gift med presidenten frih. Bror C. 71, 202.

, (trol.) Erik Anders, f. 1780, d. 1853, friherre, major, kammarherre

hos drottningen; slutl. generaladjutant. 159.

, Jacob, f. 1782, d. 1857, friherre, löjtnant; sedermera landshöfding

på Gotland, generalmajor, president i kammarkollegium. 4, 7, 25, 57,

58, 89, 229.

, Olof Rudolf, f. 1764, d. r833, friherre, vice amiral; slutl. general-

amiral, grefve. 200.

, Thure Gustaf, f. 1765, d. 1812, generaladjutant. 8.

Champagnv, Jean Baptiste NompéRE de, hertig af Cadore, f. 1756,

d. 1834, fransk utrikesminister, 96, 145.
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Charliére, Carl Magnus de, f. 1775. major. 78.

Christiernin, Inga Elisabeth, f. von Kjörning 1747, d. 1817; gift

med professorn i Uppsala Peter C. 127.

Claesson (förut Cederström), Claes, f. 1772, d. 1840, kapten; slutl.

öfverste; afsade sig adelskapet vid 1S00 års riksdag. 24, 57.

ClairfelT, MauriTz, f. 1780, d. 1841, kapten; slutl. generalmajor. 104.

Correa, Fernando José Henrioues, portugisisk chargé d'affaires och

minister i Stockholm 1792— 1S05. 187.

CoTEAU, reformert präst. 141.

CronstedT, Johan Adam, f. 1749, d. 1836, grefve, generallöjtnant. 184.

, Nils August, f. 1753, d. 1835, grefve, generaladjutant; sedermera

generalmajor. 137.

DanckwardT, Carl Göran von, f. 1750, d. 1822, friherre, öfverste,

adjutant vid lifdrabantkåren. 40.

De Besche, Georg Johan, f. 1754, d. 1814, öfverste, hofmarskalk hos

änkedrottning Sofia Magdalena. 39, 60.

De GEER ae Leufsta, Carl, f. 1781, d. 1861, friherre, ryttmästare; se-

dermera öfverstekammarjunkare. grefve. 14, 221.

, Gunilla, f. Bielke 1771, d. 1815; gift med kammarherren frih.

Louis D. 181, 1S9.

, DouiS (Love), f. 1759, d. 1S30, friherre, kammarherre. 80, 1S1,

185, 189.

DE GEER af Terwik, Robert Wilhelm, f. 1750, d. 1820, friherre,

titul. landshöfding; finsk grefve, landtmarskalk vid landtdagen i Borgå

1809. 171.

De la Gardie, Christina Amalia Hedvig Adelaide, f. Sparre af
Söfdeborg 1778, d. 181 1, gift med öfversten grefve Jakob Gustaf D.

186, 1S7.

, Hedvig Eva, f. Rålamb 1747, d. 181 6, änka efter generallöjtnan-

ten grefve Pontus Fredrik D.; öfverhofmästarinua hos änkedrottning

Sofia Magdalena. 64, 124, 1S1, 186, 187, 199, 214.

, Jakob Gustaf, f. 1768, d. 1S42, grefve, öfverste; sedermera mi-

nister i Madrid, general, öfverstemarskalk hos drottningen. 103, 110,

138, 148, 153, 162, 179, 182, 208, 209, 213, 220.

De la Grange, Georg Johan, f. 1774, d. 1844, major; sedermera lands-

höfding i Kalmar län, generalmajor, friherre. 19, 24, 26, 48, 49, 58,

61, 70.

DELISLE, f. d. fransk generalkonsul i Sverige. 249.

Desideria, kronprinsessa, sedan drottning af Sverige, f. 1777, d. 1860.

240, 249, 250—52.

Dohna, Hedvig Ulrika, f. De Geer af Leufsta 1752, d. i8i3;änka

efter generallöjtnanten grefve Fredrik Carl D. 186, 187, 1S8, 237.

Drufva, Adam Ferdinand, f. 1779. d. 1838, kornett, ridpage hos k.

Gustaf IV Adolf; sedermera stallmästare. 6, 8, 14, iS, 21, 36, 40, 75.

Du Rietz af Hedensberg, Charlotta, f. de Geer af Leufsta
1746, d. 1820, änka efter generallöjtnanten friherre Anders Rudolf D.

237-

For hnnära i)> sen, 1 7
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Döbeln, GEORG Carl von, f. 1758, d. 1820, friherre, generalmajor; se-

dermera generallöjtnant. 32, 37, 62, 71, 200, 201.

, Napoleon von, f. 1802, d. 1847, friherre; slutl. kapten. 200.

EdelcreuTz, Daniel, f. 1761, d. 1828, underståthållare i Stockholm;

sedermera landshöfding i Stockholms län, friherre. 13— 15, 32, 33, 39,

54, 62, 86, 150, 151.

Edman, Gustaf, hofauditör. 129, 149, 195.

, Johan Erik, f. 1765, d. 1814, kammarråd. 178.

EggerT, Joachim Nicolo, f. 1780, d. 18 13, t. f. kapellmästare i hof-

kapellet. 188.

EhrengranaT, Carl Aron, f. 1779, d. 1823, kabinettssekreterare; eller

Claes Adam, f. 1781, d. 1842, understallmästare; slutl. stallmästare

och chef för Flyinge stuteri. 188.

, Maria Aurora, f. Uggla 1747, d. 1826, gift med öfversten Carl

Adam E. 186.

, Maria Aurora, f. 178S, d. 1860; gift 1814 med sedermera konter-

amiraleu frih. Carl Edvard Gyllensköld. 186.

, Soeia Magdalena, f. 17S0, d. 1864, hoffröken. 186.

Ehrenheim, Fredrik Wilhelm von, f. 1753, d. 182S, friherre, kansli-

president. 16, 38, 55, 59, 61, 72, 76, 77, 141.

Ehrenhielm, Harald, f. 1728, d. 1814, öfverstelöjtnant, kommendant

på Waxholms fästning; sedermera öfverste. 5, 6, 237.

Ehrenhoff, Johan MaThias, f. 1777, d. 1854, kapten; slutl. öfverste-

löjtnant, generalkonsul i Tanger. 4.

Ehrensvärd, Carl August, f. 1745, d. 1800, grefve, generalamiral.

250.

Engel, Abraham, f. 1761, d. 1817, hökare i Stockholm. 246.

Engelbrechten, Ludvig Gustaf Adolf von, f. 1776, d. 1825, kapten;

slutl. öfverstelöjtnant. 63.

Engeström, Gustaf Stanislaus von, f. 1791, d. 1850, kornett; slutl.

öfverstelöjtnant. 1 74.

, Jakob von, f. 1777, d. 1853, ^ttmästare; sedermera landtråd på

Riigen. 86.

, Lars von, f. 1 75 1, d. 1826, friherre, sedermera grefve, kanslipre-

sident, minister för utrikes ärendena. 77, 99, 104, 107, 114, 123, 136,

143, 161, 195. 200, 219, 239, 193, 194-

, Rosalie von, f. Drya-Chlapowska 1771, d. 1851; gift med utri-

kesministern grefve Lars von E. 219.

Essen, Hans Henrik von, f. 1755, d. 1824, friherre, general, excellens;

sedermera statsråd, fältmarskalk, riksståthållare i Norge, grefve. 63,

68, 72, 86, 96, 107, 114, 140, 146, 162, 163, 165, 167, 169, 177, 207.

, Hedvig Charlotta von, f. von Krassow 1779, d. 1855; gift

med generalen friherre Hans Henrik von E. 68.

Fersen, Fabian Reinhold von, f. 1762, d. 18 18, grefve, öfverstekain-

marherre. 37, 38, 55, 109, 133. ^34. M ; i 8 9. *94< !95. 2l6
>
2I 9. 229,

231, 237, 242,



259

FERSEN, Hans AXEL von, f. 1755, d. 1810, grefve, generallöjtnant, riksmar-

skalk. 14, 55, 58, 59, 79, 100, 123, 133, 135, 150, 171, 194, 215—219,
222-229, 234, 237, 242, 244, 247.

, Lovisa Sofia von, f. Piper 1777, d. 1849; gift med öfverstekam-

marherren grefve Fabian Reinhold von F.; öfverhofmästarinna hos
drottningen. 185, 196, 219, 229, 233.

FlSTULATOR, se LagerbielkE.
Fleetwood, Carl Johan, f. 1770, d. 1836, friherre, öfverste. 83.

Fleming af Liebelitz, Claes Adolf, f. 1771, d. 1831, friherre, öf-

verstekammarjunkare; slutl. riksmarskalk, president i kammarrätten,
grefve. 107, 108, 118, 186—188, 211, 214, 248.

Fock, Per Adolf, f. 1756, d. 1827, friherre, hofmarskalk. 161, 200.

Forbes af Lund, Alexander Jakob, f. 1758, d. 1826, ryttmästare,

korporal vid lifdrabantkåren.

Foster, Augustus John, engelsk chargé d'affaires i Stockholm 1809—
1810. 114, 132, 141, 230, 231.

Fournier, J. A., d. i824(?), fransk köpman, f. d. fransk vice konsul i

Göteborg. 239.

Fredenstam, se Beckmarck.
Fredrik VI, konung af Danmark, f. 1768, d. 1S39. 61, 70, 106, 171.

Fredrik Adolf, hertig af Östergötland, f. 1750, d. 1803. 78, 95, 236.

Fredrik Christian, hertig af Augustenburg, f. 1765, d. 1814. 239,240.

Fredrika Dorothea Wilhelmina, drottning af Sverige, f. 1781, d.

1826. 13-15, 17, 27, 36, 37, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 68, 79, 93, 94, 96,

98, 103, 104, 10S— 110, 112, 113, 164, 185, 190, 191, 202.

Friedlein, Elisabeth Viktoria, m:lle, kammarfru hos drottning Fre-

drika Dorothea Wilhelmina. 185.

Gahn, Henrik, f. 1747, d. 1816, assessor i collegium medicum. 169.

Geanny, Christiana Amalia Gavedell de, se Lorichs.
Geijer, Salomon Eberhard, f. 1770, d. 1S42, sekreterare i hofkansliet,

lagman. 195.

Georg III, konung af England, f. 1738, d. 1820. 61, 250.

Gethe, Adolf Sebastian, f. 1770, d. 1825, kapten; slutl. generaladjutant. 67.

Goodricke, Sir John, engelsk minister i Stockholm 1764— 1773. 114.

Graan, (antagl.) Cari, Didrik, f. 1767, grosshandlare i Stockholm. 188.

Grandelius, Nils, f. 1745, d. 1834, hofpredikant, prost, kyrkoherde i

Nyköpings östra församling. 148.

Greiff, Johan Ludvig Bogislaus von, f. 1757, d. 1S28, hofjägmästare.

9, 23-27, 41, 42, 45—49, 57, 59, 66, 73, 84, 85, 200.

GrEVESmöhlen, Carl August, f. 1753, d. 1823, öfverdirektör vid land-

tullsverket. 145, 178.

Gridaine, f. 1765, abbé, apostolisk vikarie. 132, 141.

GRIEL, m:lle, kammarfru hos k. Gustaf IV Adolfs döttrar. 185.

Grill, Anna Johanna, f. Grill 1753, d. 1809; gift med bruksägaren

Adolf Ulrik G. 187.

. Johan Abraham, f. 1719, d. 1799, grosshandlare i Stockholm,

brukspatron. 87.
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Gripenwaldt, Alexander August, f. 1784, d. 1S38, löjtnant; slutl.

major. 19, 26, 49.

Grunden, Eva Charlotta, se Wennermark.
Gustaf, kronprins af Sverige, sedan prins af Vasa, f. 1799, d. 1S77. 15,

2 7. 98, 113, 140, 146, 190, 205— 207, 213, 242.

Gustaf III, konung af Sverige, f. 1746, d. 1792. 39, 70, 78, 93, 101, in,

116, 124, 125, 133, 193, 207.

Gustaf IV Adolf, konung af Sverige, f. 1778, d. 1837. 3—27, 31—42,

45—49- 53—6o, 62, 66, 67, 69, 70, 72—76, 79—8l
-
85. 8g, 91, 92, 94,

95, 97

—

ioo, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 115, 121, 126, 138, 141, 158,

184, 190, 191, 201, 203, 205— 207, 252.

Gyldenstolpe, Charlotta Aurora, f. De Geer af Finspång 1779,

d. 1834; gift med generalmajoren grefve Nils G. 181.

, Ulrik, f. 1774, d. 1855, grefve, öfverste, kaptenlöjtnant vid lifdra-

bantkåren; slutl. generalmajor. 16, 17, 19, 26.

Gyllenborg, Fredrik, f. 1767, d. 1829, grefve, revisionssekreterare, ge-

neralauditör; sedermera justitieråd, justitiestatsminister. 10— 13, 3 2 > 33>

117, 227, 229, 246.

, Johan Henning, f. 1756, d. 1830, grefve, lagman. 212, 229.

, Margareta Eleonora, f. 1765, d. 1845, kammarfröken hos änke-

drottning Sofia Magdalena. 1S1.

Gyllensköld, Maria Aurora, se Ehrengranat.
GyllEnstorm, Gustaf, f. 1767, d. 1845, öfverste, kammarherre. 9, 11,

12, 33, 54.

Haeften, Reinier van, baron, holländsk minister i Stockholm 1769

—

77. 114.

Hagman, Anna Sofia, m:lle. 178.

Hagström, Anders Johan, f. 1753, d. 1830, generaldirektör öfver lasa-

retten i riket; adlad Hagströmer. 169.

Hall, ConsTantia, f. Koskull, gift med grosshandlaren John Hall d.

y. i Göteborg. 170.

, John, f. 1771, d. 1830, grosshandlare i Göteborg. 165.

Hallman, Johan Gustaf d. y., f. 1769, d. 1814, förste lifmedikus. 234.

Hamilton, Alexander, f. 1757, d. 1804, nordamerikansk statsman. 114.

, AXEL, f. 1753. d. 1717, grefve, ryttmästare. 102.

, GUSTAF WaThier, f. 17S3, d. 1835, grefve, statssekreterare, seder-

mera justitieråd; slutl. landshöfding i Linköpings län. 117, 121, 144,

172.

Hamilton af Hageby, Carl Didrik, f. 1766, d. 1848, friherre, öfverste-

kammarherre. 245.

Hansson, H. F., portugisisk konsul i Stockholm. 114.

Hausswolff, Leonhard von, f. 1746, d. 1826, öfverceremonimästare,

rikshärold. 26, 53—252 (flerstädes).

, Ulrika Carolina von, f. 1762, d. 1820, fröken. 235, 236.

Hederstierna, Carl, f. 1764, d. 1825, förste expeditionssekreterare. 11.

Hedvig Elisabeth Charlotta, hertiginna af Södermanland, sedermera

drottning af Sverige, f. 1759, d - l8lS - J 7> 47> 59. 68, 94, 98, 104, 109—
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in, 113, 114, 123, 129, 130, 131, 134, 141, 142, 143 146, 148, 151, 159,

167,185, 1S7— 189, 191, 196, 19S, 199, 213, 219, 225, 233,237, 243,247.

Helvig, Carl Gottfrid von, f. 1765, d. 1844, generalfälttygmästare;

slutl. generallöjtnant i preussisk tjenst. 34, 37, 56, 202.

Hermanson, Johan von, f. 1726, d. 1793, generalmajor. 126.

, MaThias von, f. 1716, d. 1789, grefve, riksråd. 126.

HiERTA, Augusta Wilhelmina, f. 1790, d. 1864; gift med finska hof-

rättsrådet Herman Berndt Westzynthius. 247.

, Gustaf Adolf, f. 1781, d. 1847, löjtnant; slutl. generallöjtnant,

friherre. 24, 48, 251.

, Lars, f. 1762, d. 1835, friherre, laudshöfding. 252.

Hoffsten, (möjl.) Anna Lovisa, f. Bewe 1747, d. 1S16, gift med käl-

larmästaren Olof H. S5.

Hohenhausen, Carl Ludvig von, f. 17S7, d. 1866, löjtnant; slutl. ge
neralmajor och statsråd. S5.

Horn af Åminne, Anna Sofia, se Blomstedt.
, Brita Maria f. von Hausswolff 1758, d. 1844; gift med gene-

rallöjtnanten grefve Claes H., från hvilken hon blef skild. 191, 235.

, Claes, f. 1755, d. 1823, grefve, generallöjtnant. 124, 136, 162,

191.

, Claes Fredrik, f. 1763, d. 1823, grefve, major; landsflyktig såsom

delaktig i Gustaf III:s mord. 127.

Håkansson, Anders af, f. 1749, d. 1813, landshöfdiiig i Blekinge län;

sedermera president i kommerskollegium, friherre. 90.

Höpken, Anders Johan von, f. 1712, d. 1789, grefve, riksråd, kansli-

president. 115.

, Anders Johan von, f. 1765, d. 1826, grefve, f. d. fänrik. 102.

, Johanna Carolina von, se Lantingshausen.

, Nils von, f. 1774, d. 1829, friherre, öfverstelöjtnant; sedermera hof-

marskalk. 181.

Iserhielm, Carl Johan, f. 1761, d. 1817, justitieråd. 117, 201.

, Henrik Wilhelm, f. 1763, d. 1819, statssekreterare. 117.

Jacobsson, Niklas von, f. 175S, d. 1S37, privatman. 168, 169.

Jahnke, Amadeus Wilhelm von, f. 1752, d. 1809, polsk grefve,

öfverstelöjtnant. 36, 37.

Jameson, engelsk amiralitetsmedikus. 169.

JÉRÖME, konung af Westfalen, f. 1784, d. 1860. 209.

Josephine, kejsarinna af Frankrike, f. 1763, d. 1814. 191.

Julie (Marie Julie Clary), drottning af Spanien, f. 1771, d. 1845.

240.

Järtä, Hans (förut frih. HiERTA), f. 1774, d. 1847, f. d. protokollssekre-

terare; sedermera statssekreterare, laudshöfding i Kopparbergs län, chef

för riksarkivet; afsade sig adelskapet vid 1800 års riksdag. 4, 5, 24, 81,

122, 144.

Kaas, Frederik Julius, f. 175S, d. 1827, president i danska kansliet,

medlem af regeringskommissionen i Norge. 171.

Karl Fredrik, storhertig af Baden, f. 1728, d. 181I. 61.
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Keyser, Abraham, f. 1745, d. 1S11, lärftskramhandlare i Stockholm,

stadsmajor. 94, 95.

KlERCKER, Carl NaThanael af, f. 1 734, d. 1817, friherre, general,

64, 73-

Klinckowström, Axel LEOnhard, f. 1775, d. 1837, friherre, kapten;

slutl. öfverstelöjtnant. 219.

, OTTO Wilhelm, f. 1778, d. 1850, friherre, ryttmästare; öfverflyt-

tade till Finland och blef laudshöfding i Wiborgs län och slutl. gene-

, Sara, se Brooke.
, Thure Leonhard, f. 1735, d. 1821, friherre, öfverstemarskalk hos

drottningen, excellens. 68, 136, 143, 192, 194.

rallöjtnant. 14, 231.

KlingspoR, Christian Adolf, f. 1765, d. 1814, major; slutl. öfverste.

78.

, Fredrik Philip, f. 1761, d. 1832, friherre, hofmarskalk hos drott-

ningen. 11 o, 116, 152.

, Gustaf, f. 1772, d. 1840, grefve, hofmarskalk hos drottningen. 110.

, Magdalena Charlotta, f. Wennerstedt 1779, d. 1847, gift med
hofmarskalken grefve Gustaf K. 234.

, Wilhelm MauriTz, f. 1747, d. 1814, grefve, fältmarskalk, excel-

lens. 4, 19, 20, 22, 23, 38, 39, 41, 56, 57, 59, 61, 62,64,75,78,86—89.

Klinteberg, Wilhelm af, f. 1759, d. 1829, lagman; sedermera lands-

höfding i Malmöhus län, friherre. 117.

KOSCHELL, Gabriel Christofer, f. 1744, d. 1810, kommerseråd, vin-

leverantör till hofvet. 85.

Koskull, Anders, f. 1775, d. 1820, friherre, kabinettskammarherre.

199.

, Henrietta Mariana Charlotta, f. 1785, d. 1841, hoffröken. 187.

Krusenstierna, Mauritz Peter von, f. 1766, d. 1813, konteramiral.

230, 231, 242.

L,acy, Francois de, grefve, spansk minister i Stockholm i slutet af fri-

hetstiden. 114.

Lagerbielke, Adolf, f. 17S0, d. 182 1, friherre, kapten; slutl. öfverste.

19, 60.

, Gustaf, f. 1777, d. 1837, friherre, hofkansler; sedermera statsråd,

envoyé i Paris. 59, 76, 77, 105, 107— 110, 114, 116, 117, 152, 163, 210,

239-

, Johan Gustaf, f. 1745, d. 1812, grefve, öfveramiral ; sedermera

president i kammarrätten. 59.

, Ulrika Gustafva, f. Ehrenhoff 1775, d. 1820, gift med öfver-

amiralen grefve Johan Gustaf L. 219.

Lagerbring, Carl, f. 1751, d. 1822, statssekreterare; sedermera statsråd,

grefve. 80, 90, 117, 118, 176, 177.

, Gustaf Olof, f. 1769, d. 1847, öfverstelöjtnant; slutl. generallöjt-

nant, friherre. 63.

, Ui.rika Dorothea, f. Brunström, d. 181S; gift med statssekre-

teraren Carl L. 177, 234.
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Lagerheim, Carl Erik, f. 1742, d. 18 13, frinerre, president i stats-

kontoret. 72, 101.

, Olof Elias, f. 174I, d. 1S23, justitieråd; sedermera president i

kammarkollegium, friherre. 117, 185.

, Olof Johan, f. 1785, d. 1834, vice liäradshöfding; slutl. justitie-

råd. 182.

Langenberg, Ulrika Eleonora von, f. Wennerqvist, enka efter

grosshandlaren Elias v. L. 78.

LanTingshausEN, Albrekt VON, f. 1751, d. 1820, grefve, generalma-

jor, öfverstallmästare hos drottning Hedvig Elisabeth Charlotta. 63, 67,

110, 142, 181.

, Axel Jakob von, f. 17S9, d. 1817, friherre, fänrik; slutl. major.

63, 67.

, Erik Albrekt von, f. 1781, d. 1856, grefve, löjtnant; sedermera

kapten. 63, 67.

, Johanna von, f. von Stockenström 1753, d. 1809; gift med ge-

neralmajoren grefve Albrekt von L. 67.

, Johanna Carolina von, f. 1787, d. 1859, hoffröken; gift 1809

med öfverstelöjtuanten Nils von Höpken. 181.

Lefrén, Johan Peter, f. 1784, d. 1862, löjtnant; slutl. general. 85.

LeijonstedT, Carl Johan, f. 1751, d. 1817, generaladjutant; sedermera

generalmajor. 8, 31, 55.

Leopold, Carl Gustaf af, f. 1756, d. 1829, kansliråd. 151, 194,

214.

IvEwenhaupT, Charles Emil, f. 1721, ]d. 1796, grefve, generalmajor.

95-

, Charles Emil, f. 1751, d. 1832, grefve, kaptenlöjtnant vid lif-

drabantkåren ; slutl. generalmajor. 12, 18, 20, 21, 32, 39—41, 56, 75.

Lexow, Johan GoTTlieb, grosshandlare i Stockholm. 221, 237.

, fru, f. Öman, gift med grosshandlaren Johan Gottlieb L. 221.

LiEWEN, Carl Gustaf von, f. 1748, d. 1809, friherre, generallöjtnant.

165, 167.

, Hans Henrik von, f. 1704, d. 1781, grefve, riksråd. 115.

Liljencrantz, Johan, f. 1730, d. 1815, friherre, f. d. riksråd, president

i kommerskollegium. 125, 136.

LiljEnsparre, Henrik, f. 1738, d. 1814, titul. lagman, ledamot i tull-

direktionen. 145, 178.

LiLJEWALCH, Olof Theodor, f. 1771, d. 1815, justitieråd. 117, 144.

LillJEnheim, Magdalena, f. Wahlberg 1790, d. 1873; gift med kam-

marherren Johan Gustaf L. 248.

Lindblom, Jakob Axelsson, f. 1746, d. 1819, ärkebiskop. 134, 135, 172.

Llano y las Quachas, Sebastian de, spansk minister i Stockholm

1772—80. 114.

Lobo DA Silvevra, Joachim, portugisisk minister i Stockholm 1S05—

10, 1813— 14. 61, 114, 132, 141.

Lorichs, Carl Fredrik, f. 1780, d. 1851, kapten; slutl. generallöjt-

nant. 14.
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Lorichs, Christiana Amalia, f. 1788, d. 1819; gift 1811 med franske öfver-

sten David Gavedell de Geatrny. 247, 24S.

, Fredrik Otto, f. 1752, d. 1824, brukspatron. 247.

Lowisin, Carl Arvid, f. 1772, d. 1847, friherre, major; slutl. general-

löjtnant. 179.

LöFvensköld, Salomon, f. 1764, d. 18.50, landshöfding i Örebro län;

sedermera president i bergskollegium och i kammarrätten, friherre. 34,

55-

Löwenhielm, Carl Gustaf, f. 1759, d. 1839, grefve, kapten. 180.

, Gustaf Carl Fredrik, f. 1771, d. 1856. grefve, generaladjutant,

kabiuettskammarherre; sedermera general, minister i Wien och Paris.

104, 174, 1S8.

MaclEan, RuTGER, f. 1742, d. 1816, friherre, kammarherre. 153.

MandersTröm, Erik Ludvig, f. 1774, d. 1826, friherre, kammarherre.

1S7, 1S8.

Mannerheim, Lars Augustin, f. 1749, d. 1S38, friherre, ordförande i

konstitutionsutskottet vid 1S09 års riksdag, justitieombudsman. 91—93,

97> 137, 180, 181, 212, 243, 247.

MannerskanTZ, Nils, f. 1738, d. 1809, general. 160, 161.

MarTinau, Axel Carl, f. 1769, öfverstelöjtnant, placemajor i Stock-

holm. 12, 18, 21, 32, 33.

Masreliez, Louis, f. 1747, d. 1810, hofintendent. 133, 149,

MaulSTRöm, Anders Emanuel, grosshandlare, kamrerare vid Musika-

liska akademien. 187.

Meijerfelt, Johan August, f. 1725, d. 1S00, grefve, fältmarskalk.

74-

, Lovisa Augusta, f. Sparre af Sundby 1745, d. 181 7; änka efter

fältmarskalken grefve Johan August M. 68, 161, 165, 168, 170, 172, 176,

181, r92, 214, 219, 221, 233. 237, 25o(?).

Melin, Henrik Georg af, f. 1769, d. 1839, generaladjutant; sedermera

generalmajor. 18, 21, 31—42 (flerstädes), 55, 56, 150, 157.

Merry, Anthony, engelsk minister i Stockholm 1808— 09. 16, 56, 61.

ModéE, Beata Charlotta, f. 1773, d. IS41, hoffröken hos prinsessan

Sofia Albertina. r;i, 219, 221.

Moreno y Daviz, P. de, spansk chargé d'affaires och minister i Stock-

holm. 61, 114, 132.

Munck, OTTO Magnus, f. 1764, d. 1853, friherre, öfverste, förste hof-

marskalk, ståthållare på Stockholms slott och chef för hofförvaltningen.

36, 60, 78, 85, 95, 108, 134, 175, 215.

, Petrus, f. 1732, d. 1803, biskop i Lund. 126.

Murray, Gustaf, f. 1747, d. 1825, öfverhofpredikant och ordensbiskop;

sedermera biskop i Västerås. 246, 247.

Musouiz, de, markis, spansk minister i Stockholm 1794—95. 169.

Mörner, Carl Stellan, f. 1780, d. 1S55, löjtnant; slutl. generaladju-

tant, postinspektor i Norrköping. 63, 131.

, (trol.) Fredrika Lovisa, f. 1750, d. 1841, sällskapsfröken hos gref-

viuuan L. A. Meijerfelt. 170, 172.
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Mörner af Morlanda, Adolf Göran, f. 1773, d. ^3^, grefve, kam-

marjunkare; sedermera statsråd. 127, 180, 212.

, Axel OTTO, f. 1774, d. 1852, grefve, kaptenlöjtnant; slutl. general-

löjtnant, statsråd. 154, 167, 187, 188, 251.

, Carl Otto, f. 1781, d. 1868, friherre, löjtnant; slutl. öfverstelöjt-

nant, tullinspektor vid Blockhusudden. 238.

, Ebba Wilhelmina, f. ModéE 1775, d. 1840, gift med kapteclöjt-

nanten grefve Axel Otto M.; statsfru hos drottning Hedvig Elisabeth

Charlotta. 110, 152, 159, 188.

, Gustaf Fredrik, f. 176S, d. 1841, grefve, öfverstelöjtnant, kabi-

nettskammarherre; slutl. generallöjtnant. 251.

, Hampus Elof, f. 1763, d. 1824, grefve, generalmajor; sedermera

generallöjtnant. 96.

, Ulrika, f. 1739, d. 181 1, fröken. 65, 68, 181, 192, 199.

MÖRNER AF Tuna, Carl, f. 1755, d. 182 1,
grefve, generalmajor; seder-

mera fältmarskalk, öfverståthållare i Stockholm, riksståthållare i Norge.

73, 136, 164, 166, 177, 179, 189.

, Ludvig, f. 1764, d. 1823, friherre, biskop i Vexiö. 147.

Napoleon, kejsare af Frankrike, f. 1769, d. 1821, 61, 70, 76, 89, 94, 96,

106, 145, 146, 163, 177, 190, 207, 209, 210, 238, 239.

Nauckhoff, Fredrika Christina, f. Ehrenbill 1773, d. 1844, gift

med konteramiralen Henrik Johan N. 93.

, Henrik Johan, f. 1744, d. 18 18, konteramiral; sedermera vice-

amiral, friherre. 16, 56, 93.

Nibelius, Johan Erik, f. 1745, d. 1821, justitieråd; adlad Palmsvärd.

137, 160.

Nolcken, Johanna Margareta von, f. von Manteuffel, d. 1821,

gift med envoyén frih. Johan Fredrik von N. 215.

Nordenskjöld, Otto Henrik, f. 1747, d. 1832, vice amiral; sedermera

friherre. 136.

Nordin, Carl Gustaf, f. 1749, d. 1812, biskop i Hernösand. 147.

Norén, Daniel, f. 1745, d. 18 15, kontraktsprost, kyrkoherde i Husaby

af Skara stift. 161.

Oldenburg, Carl Ernst, f. 1744, d. 1S12, borgmästare i Stockholm,

brigadchef för borgerskapets kavalleri och infanteri. 37.

Olsson, L,ars, f. 1759, d. 1832, talman i bondeståndet vid 1S09 års riks-

dag. 152.

Orbin, Carl Erik, hofurmakare. 215.

Österman, Ivan Andrejevitsch von, f. 1725, d. i8ir, grefve, rysk

minister i Stockholm 1760— 1774. 114.

Otter, Carl von, f. 1766, d. 1813, friherre, öfverstelöjtnant. 19, 21, 62,

Otter, Gustaf von, f. 1775, d. 1820, friherre, öfverstelöjtnant; slutl.

generalmajor, kabinettskammarherre. 19, 21, 24, 26, 48, 49, 58, 201.

Oxenstierna af Eka och Lindö, Axel, f. 1743. d. 1816, friherre.

öfverhofjägmästare, excellens. 69, 147.

, Carl, f. 1737, d. 1795, friherre, öfverhofstallmästarc. 142, 147.

, Erik Gustaf, f. 1725, d. 1796, friherre. 147.
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Oxenstierna af Korsholm och Vasa, Jakob Gustaf, f. 1760, d.

1824, grefve, öfverstekammarjunkare. 245.

, Johan Gabriel,, f. 1750, d, 1818, grefve, f. d. riksråd, f. d. riks-

marskalk. 123, 147, 148, 188, 194, 198, 214, 247.

Palmsvärd, se Nibelius.

Panhuys, Johanna Wilhelmina van, hoffröken, åt hvilken prinses-

san Sofia Wilhelminas uppfostran var anförtrodd. Ill, 113.

Persson, Mats, f. 1754, d. 1809, riksdagsman i bondeståndet. 120.

Peyron, Ludvig Bartholomé, f. 1765, d. 184.0, generaladjutant. 163.

PiEnne, Louis Marie CÉLESTE de, f. 1762, d. 1831, hertig, general-

adjutant; fransk emigrant, återvände efter restaurationen till Frankrike

och blef där generallöjtnant samt hertig af Aumont. 79, 171, 188, 219,

240.

Piper, Augusta, se Adelsvärd.

, Erik, f. 1772, d. 1833, grefve, f. d. major; sedermera öfverkam-

marherre hos drottningen. 213.

, Eva Sofia, f. von Fersen 1750, d. 1816, änka efter kammar-

herren grefve Adolf Ludvig P. ; hofmästarinna hos drottning Hedvig

Elisabeth Charlotta. 171, 216, 219, 225, 231, 237, 240, 250.

Planck, Edvard, f. 1706, d. 1786, landssekreterare i Nyköpings län;

slutl. öfverinspektor vid landtullen i Göteborg. 229.

Plåten, BalTzar Bogislaus von, f. 1766, d. 1829, friherre, f. d.

öfverste; sedermera statsråd, vice amiral, riksståthållare i Norge, grefve,

93, 114, 115, 119, 155.

, Hedvig Elisabeth von, f. Ekman 1780, d. 1862, gift med öfver-

sten frih. Baltzar Bogislaus von P. 115.

, Philip Julius Bernhard von, f. 1732, d. 1805, friherre, fält-

marskalk. 115.

Poppius, Gabriel, f. 1770, d. 1856, justitieråd; sedermera president i

kommerskollegium, statsråd, direktör i landtbruksakademien. 117,

214.

Posse af Säby, Carl Henrik, f. 1767, d. 1843, friherre, öfverste; slutl.

general, grefve. 27, 106, 157, 166, 167.

, Fredrika Lovisa Beata, f. 1766, d. 184 1, hoffröken hos prins-

essan Sofia Albertina. 66, 69, 150, 189, 209, 215, 221, 234, 248,

249-

, Nils, f. 1739, d. 18 18, grefve, öfverstekammarherre, excellens.

53—258 (flerstädes).

, Sara Margareta, f. von Duben 1742, d. 1814, gift med öfverste-

kammarherren grefve Nils P. 66, 69, 100, 107, 111, 150, 181, 185, 192,

215, 222, 229, 243, 248, 252.

Puke, Johan, d. 1756, kapten i holsteinsk tjenst. 160.

, Johan af, f. 1751, d. 1S15, öfveramiral; sedermera generalamiral,

statsråd, grefve. 155, 157, 159, 160, 163, 166.

Palman, Otto Fredrik, f. 1785, d. 1822, löjtnant; slutl. öfverste. 101.

Quiding, Bernhard Christofer, f. 1778, d. 1846, kungl. sekreterare;

slutl. vice president i kommerskollegium. 187, 188.
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Raab, Anna Johanna, f. WESTERLUND 1771, d. 1839, änka efter kap-

tenen Axel Ulrik R.; kammarfru hos Gustaf IV Adolfs döttrar. 184.

Rajalin, Salomon Mauritz von, f. 1757, <*. 1825, friherre, amiral;

sedermera landshöfdiug i Gefleborgs län. 72.

Ramel, Malte, t I747- d. 1824, friherre, riksråd. 124, 125, 141.

(
OTTO, f. 1754, d. 1S17, friherre, f. d. kapten. 102.

REMY, J., förste kammartjenare hos Gustaf IV Adolf och Carl XIII,

hofkvartermästare. 1S9.

REUTERCRONA, Georg Fredrik, f. 1773. '1- l8 5°. öfverstelöjtnant; slutl.

generalmajor. 19.

REUTERHiELM, Carl Fredrik, f. 1752, d. 1S30, hofjunkare; sedermera

kammarherre. 93, 175.

, Edla Emerentia, f. Hierta 1749. d - i 8o4.
g'lft med hofjunka-

ren Carl Fredrik R. 175.

Reuterholm, Gustaf Adolf, f. 1756, d. 1813, friherre, president, ex-

cellens 169, 204.

RlDDERSTOLPE, FREDRIK LUDYIG, f. 1 783, d. 1 852, löjtnant; slutl. öf-

verste, landshöfdiug i Vesterås. 63.

, Fredrik Wilhelm, f. 1730. d. 1816, grefve, f. d. riksråd, presi-

dent i bergskollegium. 125, 136.

Robert, fru. 186.

Rodais, PIERRE André Geoffrenet de, f. 1757, d. 1837, öfverste-

löjtnant; slutl. generalmajor; fransk emigrant, återvände efter restaura-

tionen till Frankrike och blef där maréchal de camp. 7, 11— 15, 33.

34, 53. 54, 76.

Romann, Gustaf Helsing, f. 177S, d. 1809, löjtnant. 188.

Rosen, Axel Pontus von, f. 1772, d. 1834, grefve, landshöfding i Karl-

stad och senare i Göteborg. 33, 55.

, Fredrik Ulrik von, f. 1731, d. 1793, grefve, riksråd, öfverhof-

stallmästare, 142.

(
Robert Magnus von, f. 1762, d. 1815, grefve, generalmajor. 76,89.

Rosén von RoSENSTEIN, Carl, f. 1766, d. 1836, biskop i Linköping;

sedermera ärkebiskop. 127, 233.

, Magnus, f. 175S, d. 1S01, konteramiral, 127.

Nils, f. 1752, d. 1824, titul. landshöfding, statssekreterare. 118,

121, 126, 127.

Rosenblad, MaThias, f. 1758. d. 1847, friherre, statssekreterare, sedan

statsråd; slutl. justitiestatsminister, grefve. 35, 38, 55, ioi, 114, "7.

126, 133, 150.

Rosensvärd, (troligen) Hedvig Eleonora, f. 17S9, d. 1864; gift 181

1

med bruksägaren Erik Reinhold Cederborgh. 248.

Rossi, Frans Josef Anton, f. 1774. d. 1S54, lifmedikus. 220, 238.

Rothlieb, Carl Wilhelm, f. 1760, d. 1820, f. d. ryttmästare, under-

stallmästare. 131.

Rudbeck, PER Alexander, f. 1762, d. 1832, friherre, öfverste, hofmar-

skalk; sedermera öfverstekainmarjunkare. 88.

Rudenschöld, Magdalena Charlotta, f. 1766, d. 1823, hoffröken, 203.
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Ruuth, Elisabeth Charlotta, f. Wahrexdorff 1765, d. 1831, gift

med f. d. presidenten grefve Erik R. 213.

, Erik, f. 1746, d. 1820, grefve, f. d. president i kammarkollegium,

excellens. 67, 141, 153, 208, 209, 211, 213, 220.

, Hedvig Eleonora, f. ModéE 1774, d. 1823, gift med kammar-

herren grefve Gustaf Erik R. ; statsfru. 110.

Rålamb, Claes, f. 1750, d. 1826, friherre, förste hofstallmästare; seder-

mera öfverhofstallmästare. 7, 17, 31, 37, iog(?), 125, I36(?), 1S5, 189.

, Claes Hans, f. 17S4, d. 1867, friherre, kammarherre; sedermera

landshöfding i Stockholms län. 7, 73(?), 76(?).

, Ulrika Eleonora, f. von Duben 1769, d. 1847, gift med förste

hofstallmästaren frih. Claes R. 117, 185.

Sandels, Johan August, f. 1764, d. 1831, generalmajor; slutl. fältmar-

skalk, grefve. 63.

Saumarez, James de, f. I757, d. 1836, engelsk amiral, befälhafvare öfver

den engelska nordsjöflottan 1S09 ff. 155, 230, 242, 243.

Schill, Ferdinand Baptista von, f. 1776, d. 1809, kommendör för

ett preussiskt husarregemente. 106, 107.

Schoting, Justus Christofer von, f. 1780, d. 1S47, löjtnant, kammar-

page; slutl. generaladjutant. 3 — 27 (flerstädes), 110.

Schröderheim, Elis, f. 1747, d. 1795, statssekreterare. 147.

Schubert, rysk generalstabsofficer. 164.

Schultzen, Carolina von, hoffröken. 110.

(s. 48), se Schulz.

Schulz (förut von Schulzenheim), David, f. 1 766, d. 1837, f. d. kap-

ten, f. d. understallmästare; afsade sig adelskapet vid 1800 års riks-

dag. 8, 24, 48, 57-

Schulzenheim, Conrad Theodor von, f. 176S, d. 1837, öfverste; slutl.

generallöjtnant, friherre. 174, 251.

, David von, f. 1732, d. 1823, professor, assessor i collegium medi-

cum. 101, 120, 138, 153, 220, 251.

Schwan, Hans Niklas, f. 1764, d. 1829, grosshandlare i Stockholm,

talman i borgareståndet vid 1809 års riksdag; sedermera statsråd. 229,

»5«-

Schwerin, Fredrik Bogislaus von, f. 1764, d. 1S34, grefve, kontrakts-

prost, kyrkoherde i Sala. 173.

, Lovisa Charlotta von, f. af Petersens 1767, d. 1839, gift med

prosten grefve Fredrik Bogislaus von S. 173.

, Margareta Catharina von, f. Ramsay 1776, d. 185S, gift med
hofstallmästaren grefve Adolf Ludvig von S. 247.

, Philip Bogislaus von, f. 1790, d. 1865, grefve, fänrik; slutl. öf-

verste. 63, 173.

, WERNER GoTTlob von, f. 1772, d. 1840, friherre, hofstallmästare

hos drottningen. 58, 89, 94, 142, 143, 187.

Schön, Johan, f. 1781, d. 1849, grosshandlare i Stockholm. 251.

Schönström, Peter, f. 1766, d. 1838, öfverste. 103, 116, 117, 127,138,

148, 153, 182.
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Serenius, Jakob, f. 1700, d. 1776, biskop i Strängnäs. 229.

Signeul, Elof, f. 1770, d. 1835, svensk generalkonsul i Paris; slutl. en-

voyé hos Hansestäderna och generalkonsul i Hamburg. 251, 252.

SilFvERSChiöld, Nils, f. 1753, d. 1S13, friherre, major. 86.

SilfverSkiöld, Carl Wilhelm, f. 1 7 74, d. 1 84 1, major. 39.

, Nils, f. 1 751, d. 1S22, f. d. landshöfding. 239.

Silfversparre, Catharina Sofia, f. Sinclair 1750, d. 181S, änka

efter öfversteu Daniel Georg S.; hofmästarinna hos prinsessan Sofia

Albertina. 214.

, Gustafva Sofia, f. 1783, d. 1815, hoffröken hos prinsessan Sofia

Albertina. 187, 247, 248.

, Isak Lars, f. 1753, d. 1833, öfverste, hofmarskalk hos prinsessan

Sofia Albertina; slutl. generallöjtnant. 19, 20, 26, 27, 39, 42, 49, 57—
60, 62, 73— 76, 79, 85, 97, 9S, 100, 101, 112, 113, 123, 150, 185, 203,

215, 218, 223, 227, 228, 241.

, Sofia Lovisa Eleonora, f. Sparreaf Söfdeborg i 761, d. 1832,

gift med hofmarskalken Isak Lars S.; statsfru hos drottning Hedvig

Elisabeth Charlotta. 68, 110, 152, 165, 185.

SilfverstolpE, Axel Gabriel, f. 1762, d. 18 16, riddarhussekreterare. 93.

, Gustaf Abraham, f. 1772, d. 1824, skolrektor i Norrköping; slutl.

kyrkoherde i Söderköping. 120, 1S0, 212.

, Lars Gabriel, f. 1773, d. J 832, f. d. ryttmästare; sedermera hof-

marskalk. 8, 11— 13, 33, 54.

SlLFVERSTRÅLE, HEDVIG MARGARETA, f. ADLERMARCK 1 758, d. 1 825, gift

med hofjunkaren Gustaf S. 117.

Skjöldebrand, Anders Fredrik, f. 1757, d. 1834, öfverste; slutl. general,

grefve. 8, 8i, 89, 93, 115, 153, 164, 169, 186, 201, 202, 227.

, Carl Erik, f. 1780, d. 1817, major; slutl. generaladjutant. 81, 84,

»57, 158.

-—
•, Petronella Constantia, f. von Höpken 1759, d. 1780, gift med

sedermera generalen grefve Anders Fredrik S. 81.

Skog, imlle. 60.

Sofia, Albertina, prinsessa af Sverige, f. 1753, d. 1829. 59, 76,94,98,

104, 113, 129, 131, 134, 145, 148, 152, 171,187— 189,196—198,209,210.

Sofia Magdalena, änkedrottning af Sverige, f. 1746, d. 1813. 54, 58,

59, 64, 94, 96, 104, ni, 113, 197, 250.

Sofia Wilhelmina, prinsessa af Sverige, f. 1801, d. 1865; gift med
storhertigen Karl Leopold Friedrich af Baden. 55, 68, 113, 184.

Souza Botelho, José Maria de, portugisisk minister i Stockholm

'792—95- 169.

Spalding, Fredrik Johan, f. 1770, major. 104.

Sparre, Carl, f. 1723, d. 1 791, friherre, generalmajor, öfverståthållare i

Stockholm, riksråd. 95.

, Sofia, (s. 165), se Silfversparre, Sofia Lovisa Eleonora.
Sparre af Rossvik, Bengt, f. 172S, d. 1810, öfverstekammarjunkare

(af Hausswolff städse benämnd baron), 76, 165, 170, 181, 214, 221, 222,

237.
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Sparre af Rossvik, Gustaf Mauritz, f. 1781, d. 1835, kapten; slutl.

öfverste. 251.

SpEncer, Lord Henry John, engelsk minister i Stockholm 1793—94. 169.

STaél von HolsTein, CorfiTz Ludwig, f. 1753, d. 1819, friherre,

f. d. kapten. 89, 102, 118, 178, 1S0.

, Erik Magnus, f. 1749, d. 1802, friherre, ambassadör i Paris. 1783

—93- 1795—97- 169.

StaffeldT, Bernhard DiTLEF von, f. 1753, d. 1S1S, dansk-norsk

generalmajor. 106.

Stedingk, Curt Bogislaus Ludvig Christofer von, f. 1746, d.

1837, friherre, general, ambassadör i Petersburg, excellens; slutl. fält-

marskalk, grefve. 6, 7, 11— 13, 31. 33. 53. 54, 59, 76. 77. 82, 104, 107,

140, 146, 164, 167, 169, 174.

, Victor von, f. 1751, d. 1823, vice amiral; slutl. generalamiral, fri-

herre. 72, 219, 247.

Stenbock, Fredrika Charlotta, f. Forsberg 176., d. 1840, gift med
stallmästaren grefve Gustaf Harald S. 188.

, Gustaf Harald, f. 1764, d. 1833, grefve, förste stallmästare hos

prinsessan Sofia Albertina. 210.

, Magnus, f. 1664, d. 1717, grefve, fältmarskalk. 122.

, Magnus, f. 1763, d. 1822, grefve, öfverstekammarjunkare. 229.

STERKY, Jakob Ulrik, f. 1776. d. 1S49, hofkamrerare, husgerådsmäs-

tare vid k. husgerådskammaren. 133, 208, 246.

STEUCH, MaThias, f. 1681, d. 1 714, protokollssekreterare. 121.

Stierneld, Adolf Ludvig, f. 1755, d. 1S35, friherre, öfverkammar-

herre. 138.

Stiernsvärd, se Ahlberg.
Stockenström, Johanna, f. Bedoire 1729, d. 1S0S, enka efter riks-

rådet grefve Erik von S. 67.

, Salomon von, f. 1751, d. 1811, bergsråd. 93.

Strokirch, Anna Magdalena, f. 1744, d. 1797, kammarfröken hos

hertiginnan af Södermanland. 131.

, Henning Adolf, f. 1757, d. 1826, justitieråd; sedermera president

i Svea hofrätt, fiiherre, 117, 243.

Strömfelt, Carl Axel, f. 1740, d. 1821, grefve, generallöjtnant, öfver-

kammarherre hos drottningen; sedermera general. 22, 25, 26, 39, 41,

46, 47, 57, 68, 75, 76, 134, 142, 143-

SuchtelEn, Johan Peter von, f. 1751, d. 1836, rysk minister i Stock-

holm 1810—36. 191, 192, 213, 214.

Suremain, Charles J. B. de, f. 1762, d. 1835, öfverste; slutl. general-

löjtnant; fransk emigrant, återvände efter restaurationen till Frankrike.

33, 70, 94, 96.

ThalÉn, Carl Gustaf, f. 1790, d. 1872; fänrik; slutl. major. 173.

, Fabian, f. 1763, d. 1809, kapten. 173.

Tarrach, Fredrich von, preussisk minister i Stockholm. 191, 214.

Taube, Johanna Wilhelmina Lovisa Henrietta, f. Pollet 1795,



i7i

d. 1857, änka efter kammarherren grefve Christian August Wilhelm

Louis T.; statsfru. 112, 113.

Taube af Odenkat, Evert, f. 1737, d. 1799, friherre, generallöjtnant,

öfverstekammarjunkare. 219.

TawasT, Johan Henrik, f. 1763, d. 1841, friherre, generaladjutant; slutl.

general, grefve. 83.

Tengström, Jakob, f. 1755, d. 1832, biskop (sedermera ärkebiskop) i

Åbo. 172.

Tersmeden, Jakob Johan, f. 1785, d. 1858, löjtnant; slutl. generaladju-

tant. 225.

Tham, Per, till Dagsnäs, f. 1737, d. 1820, hofintendent. 93.

Tibell, Gustaf Wilhelm af, f. 1772, d. 1832, generalmajor; sedermera

generallöjtnant, friherre. 31, 34, 72, 123, 157.

Toll, Johan Christofer, f. 1743, d. 181 7, friherre, sedan grefve; fält-

marskalk, generalguvernör i Skåne, excellens. 8, 32, 73, 129.

Torén, Magnus, f. 1770, d. 1825, justitieråd. 168.

Tornérhielm, Jakob Wilhelm, f. 1769, d. 1814, major. 83.

Trafvenfelt, Lars Ludvig, f. 1784, d. 1832, löjtnant; slutl. öfverste-

löjtnant, postkommissarie i Grisslehamn. 26, 49.

Troil, Knut von, f. 1760, d. 1825, finsk friherre, landshöfdiug i Åbo

och Björneborgs län. 171.

, Lars David von, f. 1764, d. 1829, förste expeditionssekreterare,

vice ceremonimästare; sedermera rikshärold. 132, 245.

Ugglas, Carolina af, f. WiTTFOTH 1765, d. 1810, gift med presidenten

grefve Samuel af U. 237.

, Samuel af, f. 1750, d. 181 2, grefve, f. d. landshöfding, f. d. över-

ståthållare, f. d. rikshärold, president i kammarkollegium, excellens. 16,

19, 22, 31,38, 41, 46, 55, 57, 59, 69, 75, i°°> Ior
> «3«i »45, »50, 178,

183, 216, 220, 224, 225, 235, 236.

Ulfsparre af Broxvik, Erik Georg, f. 1776, d. 1865, major; slutl.

generalmajor, friherre. 19, 20, 75.

Wachtmeister af Björkö, Carl Adam, f. 1740, d. 1820, grefve, öf-

verstemarskalk hos änkedrottning Sofia Magdalena, excellens. 58, 68,

in, 124, 165, 172, 180, 181, 198, 199.

Wachtmeister af Johannishus, Carl Axel Trolle-, f. 1754, d. 1S10,

grefve, riksdrots. 22, 31, 58,-59, 62, 65, 69, 114, 117, »39» 168.

, Claes Adam, f. 1755, d. 1828, grefve, amiral, excellens. 61, 135,165.

, Gustaf, f. 1757, d. 1826. grefve, general. 71, 73, 166, 167, 174.

, Hans Gabriel Trolle-, f. 1782, d. 1871, grefve, justitiekansler.

117, 168, 169, 212, 247.

Wahrendorff, Anders VON, f. 1759, d. 1848, tysk riksfriherre, bruks-

patron. 214, 215,

, Carl von, f. 1762, d. 1831; tysk riksfriherre, brukspatron. 214.

, GUSTAF von, f. 1774, d. 1818, tysk riksfriherre, major. 214.

Weidman, Thure, f. 1844, d. 1828, biskop i Skara. 251.

Weigel, Christian Ehrenfried von, f. 1776, d. 1848. lifmedikus.

24, 49-
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Wennermakk, Anna Sofia, tn:lle. 1S7 (?), 18S.

, Eva Charlotta, m:lle; gift 1812 med kammarrättsrådet J. A.

Grunden. 187 (?), 188.

Westberg, (möjligen) Johan Gustaf, kommerseråd, 188.

Westman, Johanna Charlotta, f. Dreijer 1776, gift med bryggaren

Fredrik Wilhelm W. 248.

Westzynthius, Augusta Wilhelmina, se Hierta.

Wetterstedt, Gustaf af, f. 1776, d. 1837, friherre, hofkansler; seder-

mera statsminister för utrikes ärendena, grefve. 193, 195.

Wibelius, Olof, f. 1852, d. 1823, landshöfding i Vermlands län; adlad

af ViBELi, men ej introducerad. 184.

Willebrand, Ernst Gustaf von, f. 1751, d. 1809, friherre, landshöf-

ding i Åbo och Björneborgs län. 137.

Wolgenau, Henrika Maria, f. Stenborg 1776, d. 1833, gift med
grosshandlaren Henrik Theodor W. 248.

Wrangel, Tönnes Rutger, f. 1775, d. 1809, grefve, major. 173, 179,

188.

Wrangel af Adinal, Henning Gustaf, f. 1780, d. 1833, friherre,

kapten; sedermera öfverstekammarjunkare. 4, 63, Si (Henning 'Adam'

tydligen skriffel).

, Ludvig Ulrik Carl Adam, f. 1783, d. 1809, friherre, f. d. kor-

nett, vice häradshöfding. 4.

, Maria Charlotta, f. Cedercreutz 1736, d. 181 5: enka efter

generallöjtnanten frih. Georg Gustaf W. ; f. d. statsfru. 68, 199, 21 1,

214, 229, 237.

Wrede, Fabian, f. 1760, d. 1824, friherre, generallöjtnant, öfverstekam-

marjunkare; slutl. fältmarskalk, grefve. 32, 64, 73, 155, 156, 238, 239.

Wright, Ulrika Eleonora von, f. von Fersen 1749, d. 1S10, enka

efter öfversten Georg Jonas von W.; f. d. statsfru. 165, 181. 215, 243,

Wåhlin, Anders, f. 1745, d. 1809, justitieråd. 117, 168.

Zibet, Christofer Bogislaus, f. 1740, d. 1809, friherre, hofkansler

59, 99. i°5-

Ziervogel, Carl, f. 1740, d. 1825, justitieråd. 117.

åkerhielm af Margretelund, Gustaf Fredrik, f. 1776, d. 1853,

friherre, ryttmästare; sedermera generaltulldirektör, statsråd. 18, 40,

56, 75-

, Jakob Alrik, f. 1782, d. 1856, friherre, ryttmästare; slutl. öfverste-

löjtnant. 225.

Öman, m:lle. 221.

Örnskiöld, Ulrika Eleonora, f. von Berchner 1739, d. 1S09, änka

efter landshöfdingen frih. Per Abraham Ö. ; f. d. statsfru. 116, 138,

148.

Östbom, kabinettskurir. 32.
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